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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

 

ДУ ІСГСЗ – Державна установа Інститут сільського господарства 

степової зони; 

ПГ – подвоєна гаплоїдна лінія; 

x  – середня арифметична, вибіркова середня; 

sx  – середня помилка вибіркової середньої; 

x ±t  x   – довірчий інтервал; 

V – коефіцієнт варіації, мінливості; 

НІР05 – найменша суттєва різниця для 5% рівня значущості; 

r – коефіцієнт кореляції; 

Rн/м  tgφ  
– індекс співвідношення між врожайністю та збиральною 

вологістю зерна; 

ЗКЗi – загальна комбінаційна здатність генотипу; 

СКЗi – специфічна комбінаційна здатність генотипу; 

НІР05 g(i) 
– найменша суттєва різниця ефектів ЗКЗ з середньою по 

досліду за 5% рівня значущості; 

НІР05 (g(i)-g(j)) 
– найменша суттєва різниця ефектів ЗКЗ для попарного 

порівняння за 5% рівня значущості; 

σsi
2
 – варіанса специфічної комбінаційної здатності; 

ЗАЗі – загальна адаптивна здатність генотипу; 

САЗі – специфічна адаптивна здатність генотипу; 

sgi – відносна стабільність генотипу; 

СЦГi – селекційна цінність генотипу; 

σ
2
САЗ і  – варіанса специфічної адаптивної здатності; 

σ
2

(G*E)gi – варіанса взаємодії “генотип х середовище”; 

bi – коефіцієнт регресії; 

s
2
di – середньоквадратичне відхилення від лінії регресії; 

u+dk – середня урожайність генотипу по середовищах; 

dk – ефект середовища; 

σ
2
ДЗС k  – варіанса диференцюючої здатності середовища; 

Kek – коефіцієнт компенсації; 

sek – відносна диференцююча здатність середовища; 

ДЗСk – диференцююча здатність середовища. 
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ВСТУП 

 

 

Селекція кукурудзи на гетерозис передбачає створення однорідних 

вирівняних за усіма ознаками інбредних ліній, які отримують після 6-7 

генерацій самозапилення рослин гетерогенних популяцій [1-3]. Синтез нових 

інбредних генотипів завжди пов'язаний з необхідністю підвищення 

толерантності селекційного матеріалу до самозапилення і поступової 

еволюційної нівеляції інцухт-депресії, яка особливо на початку практичного 

використання ефекту гетерозису часто призводила до летальних мутацій [4]. 

Щоб зменшити негативний вплив інбридингу, селекціонери 

використовують ряд методів, які знижують депресію  перезапилення сібсів, 

повільний інбридинг та ін.  хоча таким чином подовжується період створення 

ліній [5, 6]. Крім того використання тривалого інбридингу не забезпечує 

абсолютної гомозиготності матеріалу і дослідники не завжди її досягали, 

вважаючи, що незначна частина гетерогенності в лінійній популяції сприяє 

кращій її адаптивній здатності і підвищує врожайність зерна інбредних ліній 

кукурудзи [7-9]. 

Широке впровадження в селекційний процес методу гаплоїдії, за 

допомогою генетичного маркування, дозволило отримувати форми зі 100% 

гомозиготністю, і синтезувати практично новий селекційний об'єкт - дигаплоїд 

[10-12]. 

Слід зауважити, що в Україні селекція подвоєних гаплоїдів кукурудзи 

розпочата менш ніж 10 років тому і проводиться з використанням 

різноманітного генетичного матеріалу. Тому серед вітчизняних публікацій, 

практично відсутні відомості з впровадженням таких форм в гетерозисну 

селекцію кукурудзи. Зокрема малодослідженими є питання впливу абсолютної 

гомозиготності на прояв селекційних ознак, в першу чергу, врожайності зерна 

і адаптивної стійкості ліній, оскільки в майбутньому вони можуть 
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використовуватись як батьківські компоненти гібридів в промисловому 

насінництві. 

Актуальність теми. Інтенсифікація селекційного процесу кукурудзи 

значною мірою пов'язана з скороченням строків отримання гомозиготних ліній 

різних генетичних плазм. Традиційний метод їх створення вимагає тривалого 

часу (6-8 років , значних витрат праці і коштів для проведення інбридингу. 

Вирішення цієї проблеми стало можливим після розробки вченими 

методу прискореного створення гомозиготних подвоєних гаплоїдних ліній з 

гаплоїдів кукурудзи, отриманих в умовах in vivo [13, 14]. Він базується на 

виділенні з вихідної популяції гаплоїдних рослин, які розвинулися з 

незаплідненої яйцеклітини  матроклінні гаплоїди  і їх подальшій 

диплоїдизації, що дозволяє, впродовж 1-2 років створити подвоєні гаплоїдні 

лінії кукурудзи [15]. 

На даний час метод прискореного створення гомозиготних ліній 

кукурудзи широко використовується в селекційних комерційних програмах в 

Північній Америці, Німеччині, Росії, Китаї і інших країнах[16, 17]. Триває 

адаптація запропонованого методу до різних зародкових плазм і зон 

вирощування кукурудзи, створюються високоефективні маркерні генотипи, 

проводяться практичні дослідження, спрямовані на підвищення виходу 

гаплоїдів і подвоєних гаплоїдів [18, 19]. 

До останніх років такі дослідження в Україні не проводились. Тому, не 

викликає сумнівів актуальність розробки теоретичних і практичних основ 

селекції в нашій країні подвоєних гаплоїдних ліній кукурудзи, з високими 

показниками господарських цінних ознак і адаптивності до різних 

кліматичних зон України. 

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

Дисертаційна робота виконувалася згідно тематичних планів наукових 

досліджень лабораторії селекції кукурудзи ДУ Інститут сільського 

господарства степової зони НААН України  нині ДУ Інститут зернових 

культур НААН , згідно НТП 10 “Зернові культури” 2006-2010 рр. Дослідити 
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генетичні і фізіологічні особливості створення принципово нового вихідного 

матеріалу кукурудзи з підвищеним рівнем холодо-, жаро-, посухостійкості і 

біохімічних показників, а також розробити моделі гібридів придатних для 

вирощування в різних природно-кліматичних зонах  № державної реєстрації 

0107U004366  та ПНД 11 “Зернові культури” 2011-2015 рр. 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. Мета роботи полягала, в теоретичному 

обґрунтуванні і практичному вирішенні проблеми зі створення і селекційної 

оцінки гомозиготних подвоєних гаплоїдних ліній кукурудзи геноплазми 

Ланкастер, адаптованих до ґрунтово-кліматичних умов північного Степу 

України. 

Для досягнення поставленої мети вирішувалися наступні задачі: 

- оцінити можливість виділення гаплоїдів на базі різного вихідного 

матеріалу плазми Ланкастер; 

- створити робочу колекцію перспективних ліній кукурудзи методом 

гаплоїдії та провести морфо-біологічну оцінку; 

- оцінити лінії за жаро- та холодостійкістю; 

- виділити кращі лінії за основними господарсько-цінними ознаками для 

подальшого використання у гібридних комбінаціях; 

- визначити комбінаційну здатність ліній відносно основних селекційних 

ознак; 

- оцінити адаптивний потенціал і екологічну стабільність подвоєних 

гаплоїдних ліній і гібридів створених за їх участі; 
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- передати на державне сортовипробування нові високоврожайні гібриди 

кукурудзи. 

Об'єкт дослідження – особливості отримання гомозиготних ліній 

кукурудзи генетичної плазми Ланкастер з використанням матроклінних 

гаплоїдів. 

Предмет дослідження – створення подвоєних гаплоїдних ліній 

кукурудзи генетичної плазми Ланкастер. 

Методи дослідження: гаплоїдія, індивідуальний добір, польові 

 фенологічні спостереження , спеціальні  біометричні вимірювання, облік 

врожайності і збиральної вологості зерна , лабораторні  визначення жаро- , 

холодостійкості і схожості насіння ліній , математично-статистичні  обробка 

даних лабораторних і польових дослідів, оцінка достовірності результатів 

досліджень, аналіз показників комбінаційної і параметрів адаптивної 

здатності . 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше в Україні 

теоретично обґрунтована і практично доведена ефективність використання 

методу прискореного створення подвоєних гаплоїдних ліній кукурудзи 

генетичної плазми Ланкастер з використанням матроклінних гаплоїдів, та 

досліджені особливості їх селекції, які дозволяють в 2-3 рази прискорити цей 

процес. 

Проведено оцінку подвоєних гаплоїдних ліній та їх тесткросів, за 

морфо-біологічними, господарсько-цінними показниками, і адаптивною 

здатністю. Виділені кращі з них, які перевищували вихідні лінії за комплексом 

господарсько-цінних показників і включені в селекційний процес для 

отримання нових високоврожайних гібридів. 

Практичне значення одержаних результатів. Створені подвоєні 

гаплоїдні лінії кукурудзи  Дга6021, Дга6025, Дга6014, Дга6016  з високою 

насіннєвою продуктивністю, на 2,8-13,6% вищою за кращі вихідні лінії, та 

нижчою на 0,6-4,9% збиральною вологістю зерна. Вони увійшли до складу 
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гібридів занесених до Державного реєстру сортів рослин України та переданих 

на державне сортовипробування. 

За участю автора створені гібриди кукурудзи різних груп стиглості: 

Вердикт, ДН Пивиха, ДН Синевир, ДН Зоряна, ДН Арго, ДН Корунд,                  

ДН Орлик  Додаток А-Ж), ДН Булат, ДН Веста  занесені до Державного 

реєстру сортів рослин України  та гібриди ДН Рава, ДН Патріот, ДН Віта, ДН 

Росток, ДН Олена які проходять державне сортовипробування. Вони 

забезпечують врожайність зерна на 1,22-2,53 т/га вищу за відповідні 

стандарти, при нижчій на 1,5-3,5% збиральній вологості зерна. 

Особистий внесок здобувача. Полягав в плануванні наукового 

експерименту, проведенні аналітичних і експериментальних досліджень в 

лабораторних і польових умовах, аналізі і узагальненні селекційних даних, 

статистичній обробці отриманих результатів, формуванні висновків і 

пропозицій, підготовці результатів досліджень до публікації. Результати 

досліджень, отримані при безпосередній участі дисертанта на усіх етапах 

виконання роботи. Частка здобувача в наукових працях, надрукованих у 

співавторстві, складає від 20% до 70%, авторство в створенні сімох гібридів 

кукурудзи ‒ 5%. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і розробки 

дисертаційної роботи апробовано автором на науково-методичних радах ДУ 

Інститут сільського господарства степової зони НААН України у                        

2009-2011 рр.; I Всеукраїнській науково-практичній конференції “Торгівля і 

продовольча безпека”  м. Донецьк, 2010 р. ; IV Міжнародній галузевій 

науково-практичній конференції “Харчові добавки. Харчування здорової та 

хворої людини”  м. Донецьк, 2011 р. ; І Всеукраїнській науково-практичній 

конференції “ГМО в сировині і продуктах харчування: міфи і реальність”        

 м. Донецьк, 2011 р. ; Всеукраїнській науково-практичній конференції 

молодих вчених і спеціалістів “Високоефективні технології – шлях до 

стабілізації аграрного виробництва”  м. Чабани, 2011 р. ; Міжнародній 

науково-практичній конференції “Перспективи розвитку рослинницької галузі 
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в сучасних економічних умовах”  м. Скадовськ, 2013 р. ; Всеукраїнській 

науково-практичній конференції молодих вчених і спеціалістів “Стратегічні 

напрями сталого виробництва сільськогосподарської продукції на сучасному 

етапі розвитку аграрного комплексу України”  м. Дніпропетровськ, 2014 р. ; 

Міжнародній науково-практичній конференції “Стан і перспективи розвитку 

селекції та насінництва кукурудзи в умовах зміни клімату”  м. Харків,            

2015 р. ; Міжнародній науково-практичній конференції “Сучасні аспекти 

селекції і насінництва кукурудзи, традиції та перспективи”  м. Чернівці,               

2015 р. ; Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених і 

спеціалістів “Роль наукових досліджень в забезпеченні процесів інноваційного 

розвитку аграрного виробництва України”  м. Дніпропетровськ, 2016 р. . 

Публікації. За результатами досліджень опубліковано 25 наукових 

праць, з яких п’ять статей у фахових наукових виданнях України, одна стаття 

в зарубіжному науковому виданні, дев’ять тез доповідей наукових 

конференцій, одна програма розвитку, один каталог, отримано сім авторських 

свідоцтв про державну реєстрацію гібридів кукурудзи, один патент України на 

корисну модель. 
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РОЗДІЛ 1 

 

НАУКОВІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ГАПЛОЇДІЇ ПРИ СТВОРЕННІ 

НОВОГО ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ 

 

 

1.1. Гаплоїдія в селекції кукурудзи 

 

Збільшення валових зборів зерна кукурудзи є найважливішим завданням 

агропромислового комплексу України, рішення якого значною мірою 

залежить від ефективності селекційної роботи [20-22]. 

Зростання врожайності зерна частково відбувається завдяки 

поліпшенню агротехніки, але це не було б здійснено без генетичного 

удосконалення вихідного матеріалу. Селекціонери створили і продовжують 

створювати генотипи які б відповідали сучасним технологіям вирощування 

різних сільськогосподарських культур. Свого часу у 70-80 рр., розвиток і 

застосування експериментальних методів і біометрії, посприяло широкому 

впровадженню в селекційну практику генетичних розробок. Сьогодні, за 

допомогою генетичних інструментів, селекціонери здатні застосовувати 

отриману інформацію безпосередньо на практиці. Комбінації геномів, 

експериментальні розробки, біометрія, і сучасні методи селекції дають 

можливість значно підвищувати врожайність кукурудзи у ХХІ сторіччі [23]. 

Процес створення і оцінки нових гомозиготних ліній гетерозисної 

кукурудзи трудомісткий і тривалий процес [5, 24-26] і на заміну йому 

приходить гаплоїдія, метод який забезпечує отримання матроклінних гаплоїдів 

[27-31]. Гаплоїдія, будучи найважливішим прикладним напрямом генетики, 

відноситься до нерегулярного апоміксису, однієї з форм апоміктичного 

розмноження рослин [32]. 

Можна відмітити декілька основних напрямів використання апоміксису і 

його елементів: 



12 

- отримання гомозиготних ліній з гаплоїдів шляхом подвоєння у них 

числа хромосом; 

- переведення поліплоїдів на більш ефективніший диплоїдний рівень; 

- отримання стерильних аналогів методом андрогенезу; 

- створення мейотичних поліплоїдів і амфідиплоїдів [32-36]. 

Нерегулярний апоміксис природне явище, що полягає в розвитку 

зародка з яйцеклітини  гаплоїдний партеногенез  або з інших клітин 

гаметофіта  гаплоїдна апогамія . Такий тип апоміксису, зустрічається в 

природі доволі не часто (1×10
-6

), і називається партеногенез або апогамія. 

Рослини, які утворюються цим шляхом, мають одинарний набір хромосом  n , 

здебільшого стерильні і процес апоміксису не повторюється в наступних 

генераціях [37, 38]. 

У природних умовах нерегулярний апоміксис ніколи не є основною 

формою розмноження. Зазвичай він з'являється спорадично у вигляді аномалії 

нормального статевого розмноження і пов'язаний з утворенням 

високостерильних і не константних гаплоїдів [39]. 

До гаплоїдів відносяться організми з редукованою кількістю хромосом, 

які виникли в результаті соматичної редукції або елімінації хромосом, або ж 

при заміщенні ядра яйцеклітини ядром спермія, а також гаплоїдні організми 

отримані в культурі клітин і тканин [40]. 

Використання гаплоїдних рослин може значно полегшити вчення про 

популяційну генетику. Перехід рослин з диплоїдного рівня на гаплоїдний 

призводить до помітних фенотипових змін. За основними ознаками гаплоїди, 

як правило, подібні до форм вихідного виду  рис. 1.1 , і в більшості випадків їх 

відмінності від диплоїдів носять кількісний характер.  

Часто гаплоїди являють собою зменшену копію батьківської форми. Ці 

особливості гаплоїдів визначаються їх генотипом, який у них відрізняється від 

генотипу вихідних диплоїдів тим, що він має тільки один геном. Але 

закономірності змін при переході на гаплоїдний рівень досить складні і не 

зводяться до зменшення всіх ознак рівно вдвоє [40]. 
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        Гаплоїдна                     Гібридна 

          рослина                       рослина 

Рис. 1.1. Загальний вигляд в польових умовах гаплоїдної і гібридної рослини 

 

Гаплоїдні рослини можуть бути отримані спонтанно або з 

використанням деяких гаплоїдизаційних методів, які істотно полегшують 

швидке отримання чистих ліній з гетерозиготних рослин у першому поколінні 

[41-43]. 

Згідно класифікації гаплоїдів С. С. Хохлова [40] вони розподілені на три 

типи: матроклінні, андрогенні і андроклінні. 
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Матроклінні – гаплоїди які утворюються із зредукованих елементів 

зародкового мішка [44]. У кукурудзи такі гаплоїди зустрічаються з частотою 

один гаплоїд на одну-дві тисячі диплоїдів, а найвища їх частота була відмічена 

у форми Stock 6 [45, 46], яка мала в 10-20 разів вищий рівень індукції.  

Про ефективність роботи в цьому напрямку отримано чисельні 

повідомлення від наукових груп, що працюють в Індії  Sarkar K. R et al.), Росії 

і Молдові  Тырнов B. C., Завалишина А. Н.; Chalyk S. T.; Shatskaya O. A. et al.), 

Франції  La herme  P., Beckert M.; Bordes et al.) і Німеччині  Deimling S. et al.; 

Röber F. K. et al.) [15]. 

Андрогенні гаплоїди, розвиваються з яйцеклітини, ядро якої заміщене 

ядром чоловічої гамети [36], і можуть бути отримані через пилок або культуру 

мікроспори [47].  

Так, ще в 1969 р. S. S. Chase [48] встановив, що в середньому у 

кукурудзи один андрогенний гаплоїд приходиться на вісімдесят тисяч 

диплоїдів, а E. E. Gerri h виявив тільки два андрогаплоїда серед чотириста 

тридцяти тисяч рослин [49]. 

Загальною схемою одержання андрогенних гаплоїдів передбачається 

культивування пиляків на штучному живильному середовищі з метою індукції 

аномального багаторазового поділу гаплоїдних мікроспор з утворенням 

калюсу чи ембріоїдів, з яких формуються рослини-регенеранти [50]. 

Зазвичай цей процес відбувається у два етапи із застосуванням двох 

типів середовищ: 

- індукційного, яке містить комплекс фізіологічно активних речовин, що 

стимулюють дедиференціацію мікроспор і подальший калюсо- і 

ембріоїдогенез; 

- регенераційного, склад якого сприяє регенерації рослин з перенесених 

на нього новоутворень мікроспоріального походження.  

При цьому найбільш швидким і економічно привабливим шляхом 

отримання гаплоїдів вважається ембріоїдогенез – формування біполярних 

структур із синхронним розвитком апексів кореня і стебла безпосередньо із 
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багатоклітинних ендоспоріальних комплексів  прямий ембріоїдогенез  чи 

ембріогенного калюсу  непрямий ембріоїдогенез  [51]. 

Спосіб отримання андрогенних гаплоїдів кукурудзи набагато 

трудомісткий, ніж матроклінних. Це пов'язано як з небажаними 

плейотропними ефектами гена ig, так і з тим, що частота андрогенезу нижча 

ніж частота матроклінії [52]. Тому вважається, що при створенні гомозиготних 

ліній недоцільно використовувати андрогенні гаплоїди. 

Андроклінні гаплоїди розвиваються із клітин чоловічої статевої сфери 

 пилкового зерна  і мають цитоплазму і ядро від однієї форми [40]. 

Особливість андроклінії полягає в перемиканні програми розвитку 

гаплоїдних клітин пильника із звичайного гаметофітного напрямку, 

пов'язаного з утворенням пилкового зерна  чоловічого гематофіта , на інший, 

спорофітний, який зумовлює формування рослини-регенеранту [53-55]. 

Переведення гаплоїдів у дигаплоїдний стан дозволяє отримувати 

повноцінне насіння таких рослин. Взагалі андроклінні гаплоїди і дигаплоїди 

активно використовуються в селекційно-генетичних дослідженнях зернових 

злаків [56-58] і олійних культур [59-61] та можуть бути використані як 

зручний об'єкт для QTL (Quantitative Trait Loci)-аналізу і маркерної селекції 

[62]. 

Натхненні успішним застосуванням методу in vitro для отримання 

гаплоїдів у різних зернових культур [63-65], дослідники в багатьох країнах 

спробували застосувати цей метод також для кукурудзи [66, 67]. 

На думку Т. Б. Батигіної [51], отримання гаплоїдних рослин через 

культуру пиляків in vitro можливо з використанням: 

- природних аномалій в самому пиляку; 

- штучних аномалій; 

- нормально розвинутих мікроспор.  

Але в пізніших роботах автор вказує на те, що третій шлях пов'язаний із 

зняттям нормальної гаметофітної детермінації в розвитку цих структур, тому 
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вірніше говорити тільки про перший та другий шлях отримання гаплоїдних 

регенерантів [68]. 

Метод отримання андроклінних гаплоїдів in vitro дуже перспективний, 

проте не дозволяє в достатніх об’ємах вирощувати їх на дороговартісних 

поживних середовищах. У свою чергу метод in vivo  отримання гаплоіндукції 

в природних умовах  набагато менше залежить від генотипу донора, ніж при 

використанні методу in vitro [11, 69]. 

У теперішній час значний науковий і практичний інтерес представляють 

матроклінні гаплоїди, які отримані методом генетичного маркування [50, 70]. 

У ряді країн з високорозвиненим аграрним виробництвом завдяки 

методу гаплоїдії були створені нові унікальні подвоєні гаплоїдні лінії 

кукурудзи, які характеризуються комплексом селекційних цінних ознак і 

властивостей, високою продуктивністю, ранньостиглістю, прискореною 

вологовтратою зерна при дозріванні і стійкістю до шкідників, хвороб та 

вилягання [46, 48]. 

Гаплоїдію використовують для вирішення цілого комплексу проблем 

генетики і селекції. Так за допомогою цього явища можливе: 

- встановлення структури генома рослини, що вивчається, шляхом 

дослідження хромосом в мейозі [71]; 

- виявлення ефектів генів [72, 73]; 

- подолання несумісності при схрещуванні між спорідненими 

тетраплоїдними і диплоїдними видами [74]; 

- створення серії моносомних ліній [75]; 

- отримання стерильних аналогів самозапильних ліній [76]; 

- отримання гомозиготних ліній для використання в селекції на гетерозис 

[14, 77-79]. 

Гаплоїди і їх похідні гомозиготні диплоїди є прекрасним матеріалом для 

дослідження багатьох генетичних проблем [80], але успішне використання їх у 

дослідженнях залежить не лише від ефективного виробництва великої 
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кількості гаплоїдів, але також і від доступності і надійності методів отримання 

подвоєних гаплоїдів і генетично стійких похідних [81]. 

 

1.2. Методи отримання гаплоїдів кукурудзи 

 

Розпізнавання і виявлення гаплоїдів, які виникають спонтанно і в 

результаті експериментальної роботи – одне з перших завдань, яке постає 

перед дослідниками і селекціонерами при вивченні і практичному 

використанні гаплоїдії [40]. 

Перші гаплоїди кукурудзи  були отримані спонтанно, і середня частота 

їх появи складала 1 гаплоїд на 1000 диплоїдних рослин. Експериментальна 

гаплоїдна рослина кукурудзи було отримана з матеріалу, що піддавався дії 

високих температур  обробка проростаючого насіння при температурі +43°С, 

протягом 24 годин  з метою поліплоїдизації [82, 83]. 

З метою збільшення виходу гаплоїдів R. R. Seany [84] використовував 

затримку запилення качанів. При запиленні на 20-у добу після появи 

маточкових ниток, було в середньому отримано 3,5 гаплоїда на 1000 зерен. 

Також для збільшення рівня гаплоїдії застосовували опромінення пилку 

рентгенівськими променями, обробку проростків різними хімічними 

препаратами і мутагенними речовинами [85-87]. 

Усі перераховані експериментальні методики в тій чи іншій мірі 

зазвичай призводили до збільшення частоти отримання гаплоїдів  у 1,5 рази у 

порівнянні з контролем , але не на стільки, щоб повною мірою задовольнити 

селекційні потреби. 

Вирішення проблеми підвищення виходу гаплоїдів у кукурудзи стало 

можливим після виділення Е. H. Сое лінії Stock 6, яка при самозапиленні 

давала в потомстві 3,2% гаплоїдних рослин [45]. 

В основі технології прискореного отримання гомозиготних ліній 

кукурудзи, лежить метод гаплоїдії, який базується на генетичному маркуванні 

і масовому доборі гаплоїдів з використанням ліній-маркерів, які мають у 
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своєму генотипі домінантні гомозиготні гени забарвлення за кольором зародка 

і алейрону, запропонований американським ученим S. S. Chase у 1952 р. [88]. 

Метод генетичного маркування засновано на схрещуванні і отриманні 

гібридного потомства від батьків контрастних за однією або декількома 

ознаками  рис. 1.2 . 

1. Перезапилення з  

    гаплоіндуктором 

2. Ідентифікація  

      гаплоїдних 

        зернівок 

3. Штучне подвоєння 

          хромосом 

 

 

3. Самозапилення  

       подвоєних 

гаплоїдних рослин 

 

 

 

                                         Дві нові подвоєні гаплоїдні лінії 

Рис. 1.2. Схема отримання матроклінних гаплоїдів кукурудзи (in vivo) [89] 

 

Під час гібридизації при отриманні матроклінних гаплоїдів за 

материнську форму використовують генотипи різних зародкових плазм 

кукурудзи, а за батьківські – лінії-маркери з домінантною ознакою, яка 

відсутня у материнської форми  рис. 1.3 . 

Це забезпечує легке розпізнавання гібридних диплоїдів за наявності у 

них домінантних ознак запилювача. Зразки, що не проявляють маркерних 

ознак батьківської форми, відбираються в групу умовних гаплоїдів [52]. 

У зв'язку з цим бажано, щоб маркер мав домінантні ознаки специфічного 

забарвлення ендосперму, яке було б відсутнє у більшості форм і дозволило б 

вибраковувати диплоїдні зернівки, що виникають під час неконтрольованого 

запилення  самозапилення , на ранніх стадіях виявлення гаплоїдів кукурудзи. 
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                  Лінія - маркер      Зразок донор                Качан F1 

                         R1-nj                       r1                            R1-nj/r1         

Рис. 1.3. Ілюстрація отримання матроклінних гаплоїдів на ділянці гібридизації 

[15] 

 

Генетичне маркування для виділення гаплоїдів кукурудзи вперше було 

застосовано L. F. Randolph [85]. Для встановлення частоти виникнення 

зредукованих апоміктів у диплоїдних і тетраплоїдних форм кукурудзи він 

використовував в якості запилювача Коричневий тестер Емерсона. 

Коричневий тестер і дуже близький до нього за набором маркерних генів 

Пурпуровий тестер мають домінантні ознаки коричневого або пурпурового 

забарвлення рослини і ендосперму. 

Пурпурове забарвлення проявляється на стадії проростків у корінців, 

навіть при пророщуванні в темряві. Ці тестери широко використовувались 

багатьма дослідниками для отримання гаплоїдів кукурудзи [90-92]. 

S. S. Chase [88], повідомив про використання як маркерних і ряду інших 

ознак: пурпурове забарвлення плюмули або щитка. Перевагою цих маркерів 

було те, що виділення за їх допомогою гаплоїдів можна проводити на стадії 
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зрілої зернівки. Проте недостатньо чіткий прояв сигнальних ознак забарвлення 

у гібридних зернівок не привів до широкого впровадження цих маркерів. 

У 1965 р. з'явилося повідомлення, що виявлена нова алель гена R1-

Navajo (R1-nj), яка в системі з іншими генами забарвлення викликає 

антоціанову пігментацію алейрону, зародка і щитка, це дає можливість 

проводити відбір гаплоїдів на стадії сухих зернівок [93]. 

Створенню ефективних маркерів-запилювачів, які б поєднували в собі 

високу індукуючу здатність і різні маркерні гени забарвлення, було 

присвячено багато дослідницьких робіт [10, 48, 94]. 

S. S. Chase відзначав, що ідеальний маркер-запилювач, створений для 

виділення гаплоїдів, повинен мати домінантні  здатні промарковувати 

ендосперм зернівки і гібридний проросток  і стимулюючі партеногенез гени 

[88]. 

На підставі проведеного дослідження маркерів-запилювачів                        

М. В. Чумаком [94] встановлено, що поряд з ознаками перерахованими                

S. S. Chase , ідеальний маркер повинен володіти і низкою інших ознак: 

– Стимулювати високий рівень виникнення гаплоїдів при використанні 

його в якості запилювача. 

– Мати домінантні гени, які б допускали вибраковування гібридних 

диплоїдів на стадії зернівки, та домінантні ознаки для вибраковування 

гібридних проростків. 

– Містити у своєму генотипі хоч б одну візуально помітну рецесивну 

ознаку, як наприклад, відсутність лігули у листя у Коричневого тестера, що 

дозволить підтримувати маркер в чистоті, і вибраковувати усі інші рослини, 

які отримані від випадкового перезапилення. 

– Бажано, щоб маркер був популяцією, для отримання маркованого 

матеріалу не лише шляхом ручного запилення, але і на ізольованій ділянці, 

враховуючи тривалість вегетаційного періоду і морфологічні особливості 

вихідного матеріалу. 
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Загалом у світі найбільш розповсюджені наступні маркери-

гаплопродюсери: 

- KMS  Коричневий Маркер Саратовський  і ZMS  Зародковий Маркер 

Саратовський , обидва отримані з маркерної лінії Stock 6 [95, 99]; 

- WS14, результат схрещування W23ig і Stock 6 [97]; 

- KEMS  Краснодарський Ембріо Маркер Синтетик  [98]; 

- MHI  Молдавський Гаплоіндуктор , KMS×ZMS [99]; 

- RWS  Російський індуктор) KEMS×WS14 [69]; 

- UH400, отримано в Хоффенхаймскому університеті з лінії KEMS [100]; 

- PK6 [101]; 

- HZI1, з лінії Stock 6 [102]; 

- CAUHOI, Китайський Агроуніверситет  Stock 6×Beijing Oil Population) 

[103]; 

- PHI (Procera Haploid Inducer), MHI×Stock 6 [104]; 

- TAILs [15]. 

Найбільшого прогресу в розробці маркерів-гаплоіндукторів досягли 

російські дослідники. Створені в КНДІСГ ім. П. П. Лук’яненко,                              

М. В. Чумаком [105, 106], шляхом ступінчастої гібридизації РЕМ (Purple 

Embrio Marker) зі Stock 6 і Пурпуровим тестером Chase S. S., маркери-тестера 

РЕМ18, РЕМ19, РЕМ48 та ін., а також одержані в Саратовському аграрному 

університеті B. C. Тырновым, А. Н. Завалишиною [44] нові гаплоіндуктори 

KMS і ZMS, дозволили індукувати матроклінні гаплоїди з частотою від 0,55% 

до 3,43%. В результаті такого доволі високого, на той час, рівня гаплоіндукції, 

з'явилася можливість отримувати гаплоїди в значній кількості для селекційної 

роботи. В сучасній світовій селекційній практиці використовуються індуктори 

з гаплоіндукуючою здатністю на рівні 8-12% [69, 107, 108]. 

Наступний, не менш важливий, етап при створенні гомозиготних 

подвоєних гаплоїдних ліній – переведення гаплоїдних зразків на диплоїдний 

рівень. 



22 

Іноді, в результаті порушення мітотичного ділення, у окремих 

гаплоїдних рослин спостерігається спонтанна диплоїдизація в окремих 

секторах генеративних тканин, досягаючи 5-10% в клітинах чоловічого 

суцвіття і дещо вище – в клітинах качана. 

Н. І. Давоян [109] відмічає, що спонтанна диплоїдизація – характерне 

явище для меристематичних клітин гаплоїдів. 

Для штучного збільшення частоти виникнення у гаплоїдів кукурудзи 

секторів з подвоєним числом хромосом, S. S. Cha е запропонував 

застосовувати обробку точки росту у молодих гаплоїдних сіянців водним 

розчином колхіцину [88] . 

Колхіцин  C22H25NO6  як хімічний реагент, відноситься до групи 

алкалоїдів – отруйна сильнодіюча речовина, що виробляється рослинами, які 

належать до сімейства лілейних  Liliaceae  [110, 111]. 

Експериментальні роботи з вивчення впливу водного розчину колхіцину 

на гаплоїдні рослини, із застосуванням різноманітних методів, проводилися 

рядом авторів [57, 112, 113]. 

Обробці різними концентраціями колхіцину піддавалося сухе і набухле 

насіння, проростки, коріння і стебла, використовувався метод інфільтрації  в 

умовах вакууму . 

У своїх дослідженнях А. І. Колесніков [111] зазначав, що при обробці 

водним розчином колхіцину соматичних клітин рослин в мітозі блокується 

апарат веретена клітинного ділення. Дія колхіцину на нитки веретена 

проявляється негайно, і призводить до їх руйнування. В результаті цього 

хромосоми, що подовжньо розділилися на дві хроматиди кожна і ядра, що 

розташувалися  у метафазі  в екваторіальній площині, не розходяться до 

полюсів і потім в дочірні клітини, а залишаються в початковій материнській 

клітині. При цьому спочатку зникають безперервні  міжполюсні  нитки, а 

потім хромосомні. При дії колхіцином на самому початку ділення клітини 

нитки веретена не утворюються зовсім. Таким чином, в клітині виникає 

штучно створене подвоєне число хромосом, і вона з гаплоїдної 
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перетворюється на диплоїдну. Після того, як дія колхіцину пройде, клітина 

знову набуває здатність до нормального ділення і дає вже початок іншим 

дочірнім гомозиготним диплоїдним клітинам  рис. 1.4). 

 

 

        Гаплоїд              Подвоєний  

                                         гаплоїд 

Рис. 1.4. Вплив колхіцину на рослинну клітину [89] 

 

Найбільш успішною виявилася робота R. R. Seaney [112] в результаті 

якої при застосуванні дуже низьких концентрацій колхіцину  0,05% протягом 

24 годин  вдалося отримати диплоїдні зони в тканинах чоловічих суцвіть у 

67% гаплоїдних рослин. В той же час автор приходить до висновку, що 

колхіцин у вищих концентраціях викликає ушкодження і навіть загибель 

проростків, при чому більшою мірою пошкоджуються саме активно зростаючі 

проростки [113]. 

У технології масового отримання гомозиготних ліній для подвоєння 

числа хромосом у гаплоїдів рекомендується обробка проростків гаплоїдів 

кукурудзи розчином колхіцину в концентрації 0,125% [14]. Апробація цієї 

концентрації в Інституті сільського господарства степової зони НААН 

України показала низьку частоту виходу дигаплоїдів кукурудзи. У зв'язку з 
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цим було випробувано інші концентрації колхіцину, серед яких оптимальною 

визначена 0,3% (Додаток З-Л) [114]. 

За результатами як цитологічних, так і практичних досліджень 

встановлено, що оптимальним часом обробки рослин колхіцином є фаза 3-4 

листків [94]. У цій фазі доставити розчин колхіцину в зону конуса наростання 

стебла можна ін'єкцією за допомогою медичного шприцу  рис. 1.5). 

 

Рис. 1.5. Ін’єкція гаплоїдних рослин кукурудзи в фазу 3-5 листка, розчином 

колхіцину 

 

Для збільшення часу дії колхіцину на клітини конуса наростання, 

необхідно додавати в розчин стабілізуючий агент – гліцерин або розчинену у 

воді метилцелюлозу [88]. 

Як відмічає М. В. Чумак [94], піддавати колхіцинуванню проростки 

бажано 3-4 рази, що можливо при обробці невеликої кількості рослин. Проте 

при роботі з великою кількістю гаплоїдів це вимагає багато часу, тоді як 

оптимальний період обробки рослин обмежений. 

При рівні спонтанної диплоїдизації 5-8% [76], частота диплоїдизації 

гаплоїдних проростків в середньому складає 20-30% від оброблених рослин, 
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інколи доходячи у деяких генотипів до 60-70%, і досить істотно залежить від 

умов вологозабезпеченості оброблених колхіцином рослин в полі [65]. 

Кількість подвоєних гаплоїдних рослин після обробки колхіцином 

залежить не лише від концентрації приготованого розчину і генетичних 

особливостей популяцій, але і від гідротермічних умов вегетаційного періоду 

[54, 114]. Посушливі умови, при вирощуванні подвоєних гаплоїдних ліній 

кукурудзи зумовлюють протоандрічний тип цвітіння рослин і перешкоджають 

нормальному самозапиленню, при загальному зниженні життєздатності пилку 

[115, 116]. 

У останні три десятиріччя багато питань, пов'язаних з масовим 

отриманням і виділенням матроклінних гаплоїдів кукурудзи практично 

вирішені, існують суттєві досягнення і при використанні гаплоїдів кукурудзи в 

практичній селекції [12]. Важливим є і той факт, що подвоєні гаплоїдні лінії 

відповідають вимогам Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин в 

плані однорідності і стабільності при розмноженні і представляють цінний 

матеріал для різних генетичних досліджень [117]. 

 

1.3. Створення подвоєних гаплоїдних ліній кукурудзи 

 

У світовій селекційній практиці значна частина програм базується на 

покращинні ліній попередніх циклів відбору [23]. Приведений факт свідчать 

про високу ефективність процедури одержання рециклів нових інбредних 

ліній. Єдиним недоліком цього методу є його довготривалість. Методом, 

здатним значно скоротити час на отримання окремої лінії, а відповідно і всієї 

процедури рециклів, є гаплоїдія. Створення гомозиготних ліній кукурудзи 

методом гаплоїдії отримало в останні роки широке розповсюдження завдяки 

розробленій методиці з генетичного маркування [48] і наявності маркерів з 

високою гаплостимулюючою здатністю [44, 98]. 

Селекція кукурудзи, яка базується на використанні гетерозису, 

обумовлює постійний процес одержання і оцінки нових гомозиготних ліній. 
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Розроблена у Краснодарському НДІСГ технологія масового прискореного 

отримання гомозиготних ліній [14], є досить зручною, і доповнює традиційний 

метод інбридингу. В основу цієї технології покладено метод гаплоїдії, 

оснований на генетичному маркуванні і доборі гаплоїдів за кольором зародка і 

алейрону [88], її використання в КНДІСГ дозволяє кожен рік виділяти 10-20 

тис. гаплоїдних зерен і на їх основі отримувати понад 1 тис. нових 

гомозиготних ліній [79]. 

Створенні Cha e S. S. подвоєні гаплоїдні лінії увійшли у деякі гібриди 

компанії «DeKalb Agricultural A  ociation» (CША , зокрема до складу 

подвійного міжлінійного гібрида DeKalb 640  B14×H2167/H2386×H2389  у 

якого тільки одна з чотирьох ліній створена за стандартним методом [118]. У 

Краснодарському НІІСХ ім. П. П. Лук’яненко лінія гаплоїдного походження 

Кр716 входила до складу чотирьох зареєстрованих гібридів, один з яких – 

Краснодарський 382 СВ, щорічно вирощується на площі 200-300 тис. га. В 

Україні впровадженням в селекційну практику вихідного матеріалу 

одержаного за допомогою метода гаплоїдії займається Інститут зернових 

культур НААН України  ДУ ІЗК НААН України  [119], чому підтвердженням 

є передача на державне сортовипробування гібридів ДН Аджамка та ДН 

Булат, однією з батьківських форм яких є подвоєні гаплоїдні лінії  ПГ  

ДК8141 МВ та ДК3023 відповідно [120, 121]. 

Для отримання гомозиготних подвоєних гаплоїдних ліній кукурудзи, 

конкурентоспроможних з лініями, створеними стандартними методами 

селекції, першою і основною вимогою є якісний вихідний матеріал. Ця вимога 

розповсюджується не тільки на його комбінаційну здатність, але і на стійкість 

до захворювань і шкідників, міцність стебла, продуктивність і інші 

господарсько-цінні ознаки. Пов'язано це, в першу чергу, з тим, що метод 

гаплоїдії не передбачає проведення добору, використання якого при 

інбридингу є основною і невід'ємною процедурою, яка дозволяє за декілька 

років відібрати лінії з максимальною концентрацією сприятливих алелів [79]. 
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Такі високі вимоги до вихідного матеріалу при отриманні подвоєних 

гаплоїдних ліній кукурудзи, створюють певні труднощі при використанні 

усього генофонду кукурудзи. Це, звісно, є недоліком методу гаплоїдії, але він 

має свої переваги в можливості прискорення створення ліній порівняно з 

традиційним методом інбридингу у 2-3 рази [16, 79]. 

Як встановлено вченими ДУ ІЗК НААН України, на схильність 

генотипів до формування гаплоїдів і сприйнятливість до генетичного 

маркування може впливати походження зразків. Так, за період досліджень з 

вихідних популяцій зародкової плазми Ланкастер отримано в 4 рази більше 

подвоєних гаплоїдних ліній, ніж з вихідного матеріалу плазм Айодент, Рейд 

 SSS  і Європейська кремениста. Найбільший вихід подвоєних гаплоїдних 

ліній відмічений при використанні форм із змішаною плазмою, в основному, 

комерційних гібридів провідних іноземних компаній з високим рівнем 

селекційних і генетичних досліджень. Такі гібриди створюються із залученням 

інноваційних методів селекції, і тому вихідні популяції, отримані за їх участі, 

забезпечують максимальну експресію позитивних ознак [12]. 

Другою важливою вимогою при роботі з подвоєними гаплоїдними 

лініями є вибір кращих з них. Ця проблема загострюється, коли для 

селекційної роботи щорічно надходять декілька сотень нових ліній. Тоді 

проводиться жорстке вибраковування  до 50%  представлених ліній за 

головними господарсько-цінними ознаками. Кращі 300-400 ліній щорічно 

оцінюють за комбінаційною здатністю у текскросних схемах з 2-3 тестерами 

[55, 122]. 

Характеристика двох головних способів досягнення гомозиготності у 

кукурудзи  багаторазове запилення і диплоїдизація гаплоїдів  за результатами 

електрофоретичного аналізу засвідчила, що в першому випадку вона настає 

після сьомого покоління при самозапилення, і першого покоління у подвоєних 

гаплоїдних ліній  рис. 1.6). 

Результати багаторічних робіт по вдосконаленню і практичному 

використанні методу гаплоїдії для створення подвоєних гаплоїдних ліній 
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дозволяють зробити висновок, що його можна використовувати в селекції 

кукурудзи на одному рівні з інбридингом, а також разом з ним [123]. 

Метод отримання лінії 

 

                          Гаплоїдія                                             Стандартний 

 

Г е н е т и ч н а  ч и с т о т а  

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7

Гомозиготність (%) 50,00 75,00 87,50 93,75 96,88 98,45 99,83

Місяці 6 12 18 24 30 36 42

 

Рис. 1.6. Порівняльна оцінка методів отримання ліній, за генетичною 

чистотою [89] 

 

Ймовірно без попередніх багаторічних досліджень з інбридингу 

кукурудзи перспективи створення селекційно-цінних подвоєних гаплоїдів 

були б незначними. В зв’язку з впровадженням таких форм в гетерозисну 

селекцію кукурудзи для подальшого використання їх в якості батьківських 

компонентів гібридів в промисловому насінництві, важливого значення 

набуває вирішення наступних питань: 

- як абсолютна гомозиготність подвоєних гаплоїдних ліній впливає на 

врожайність зерна та адаптивну стійкість [108]; 

- який вплив має підбір батьківських компонентів на подальший прояв 

адаптивних якостей подвоєними гаплоїдними лініями [115]; 
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- отримання подвоєних гаплоїдних ліній, з врожайністю зерна більшою за 

вихідні форми [124]; 

- адаптація запропонованої технології до різних зародкових плазм і зон 

вирощування кукурудзи [114]. 

У розділі висвітлено результати аналізу джерел світової та вітчизняної 

літератури за темою досліджень, встановлено значну роль гаплоїдії в 

інтенсифікації селекційного процесу кукурудзи. Представлені найбільш 

розповсюджені методи, які використовуються при створенні гаплоїдних 

рослин. Наведено беззаперечні факти перспективності використання гаплоїдії 

у порівнянні зі стандартним методом, та приклади використання подвоєних 

гаплоїдних ліній різних геноплазм при створені високоадаптованих гібридів 

кукурудзи, як в вітчизняній, так і в закордонній селекції. 

З урахуванням проведеного аналізу вибрані та обґрунтовані основні 

завдання науково-дослідної роботи, вирішення яких сприятиме розв’язанню 

проблем зі створення, оцінки і впровадження в селекційний процес подвоєних 

гаплоїдних ліній кукурудзи. 
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РОЗДІЛ 2 

 

ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНІ УМОВИ, МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ 

ДОСЛІДЖЕНЬ І ВИХІДНИЙ МАТЕРІАЛ 

 

 

2.1. Ґрунтово-кліматичні умови 

 

Наукові дослідження за темою дисертаційної роботи проводилися в 

дослідному господарстві “Дніпро” ДУ ІСГСЗ НААН України  нині ДУ ІЗК 

НААН України  впродовж 2009-2011 рр. Територія господарства розташована 

на правому березі річки Дніпро у південно-східній частині Придніпровської 

височини  130-150 метрів над рівнем моря . Ця частина відноситься до 

північної підзони Степу України. 

Ґрунтовий покрив дослідної ділянки представлений чорноземом 

звичайним малогумусним середньосуглинковим на лесі з вмістом гумусу в 

орному шарі 3,3-3,5%. Гумусні горизонти поширюються до глибини 60-80 см, 

а іноді проникають в материнську породу.  

Ґрунти дослідної ділянки середньозабезпечені валовими запасами 

макро- і мікроелементів  загального азоту – 0,23-0,25; фосфору – 0,10-0,12; 

калію – 2,1% , що дозволяє за сприятливих кліматичних умов отримувати 

високий урожай кукурудзи. 

Територія району характеризується помірноконтинентальним кліматом, 

який відрізняється істотними добовими і річними коливаннями температури 

повітря і кількості опадів [125]. Оптимальні за вологозабезпеченістю роки 

часто зміняються різкопосушливими, які супроводжуються тривалими 

суховіями. 

Середня річна температура знаходиться в межах +7...+9
о
С. 

Найхолодніший місяць – січень  -5...-7
о
С , найтепліший – липень 

 +22…+23
о
С . Кількість сонячних днів складає в середньому 240 на рік. 
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Середня багаторічна кількість опадів – 498 мм, з них 55-58% випадає в теплий 

період  квітень - жовтень . За осінь період випадає в середньому 100-115 мм, а 

взимку 25-28% від загальної річної суми опадів [126]. 

Період інтенсивної вегетації настає наприкінці другої – початку третьої 

декади квітня, коли середньодобова температура повітря перевищує 10
о
С. Цей 

період продовжується 160-170 діб із сумою активних температур 2800-3200
о
С. 

Останні весняні заморозки припиняються приблизно у третій декаді квітня, а 

перші осінні починаються в першій декаді жовтня.  

Для весни характерне швидке наростання позитивних температур, що 

призводить до інтенсивного сніготанення і прогрівання ґрунту. Літній період 

характеризується теплою, найчастіше, спекотливою погодою. Максимальна 

температура повітря в окремі роки досягає +36-38
о
С. Високі літні 

температури, зазвичай, поєднуються з низькою відносною вологістю повітря. 

Саме нестача достатніх запасів продуктивної вологи в ґрунті є найбільш 

вагомим фактором, який стримує одержання високих та стійких урожаїв зерна 

кукурудзи в цій зоні.  

 

2.2. Метеорологічні умови 

 

Метеорологічні умови в 2009-2011 рр. були типовими для зони, хоча і з 

деякими відхиленнями від середніх багаторічних показників. 

Зокрема, 2009 р. виявився посушливим, кількість опадів з квітня по 

вересень становила 76,8% від середньобагаторічних за цей період. Рясні дощі 

в першій декаді травня  43,4 мм  і на початку другої призвели до більш 

пізнього строку посіву  рис. 2.1 . 

Червень був жарким і посушливим. Зафіксовано високі температури в 

першій і третій декадах  відповідно на 3
о
С і 5,5

о
С вище за 

середньобагаторічніі , продуктивні опади були відсутні. Основна, але 

недостатня, кількість опадів припала на ІІ декаду місяця  15,6 мм порівняно з 

27 мм . 
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Рис. 2.1. Кількість опадів за вегетаційний період  2009-2011 рр. , мм 

 

Висока температура повітря відмічена протягом всього липня, особливо 

жаркою була його середина  на 4,3
о
С більше середньобагаторічного значення . 

Посуха мала місце на початку місяця  I декада , випало всього 4,3 мм, або 25% 

від норми. Таким чином, 2009 р. був несприятливий для росту і розвитку 

рослин кукурудзи. 

У 2010 р. протягом весняних місяців опади нерівномірно розподілялись 

по декадах, але їх кількості і тієї вологи, яка залишилась в ґрунті було цілком 

достатньо, щоб отримати рівномірні сходи.  

За період сходи – цвітіння качанів випала достатня кількість опадів, але 

підвищення температури з третьої декади липня по першу декаду серпня з 

25,9
о
С до 30

о
С  рис. 2.2 , на фоні відсутності опадів, частково порушило 

процес запліднення рослин кукурудзи, особливо середньопізньої групи 

стиглості, що спричинило зниження середньопопуляційної врожайності зерна. 
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Рис. 2.2. Температура повітря за вегетаційний період  2009-2011 рр. , 
о
С 

 

У 2011 р. погодні умови за вегетацію кукурудзи відрізнялися певною 

мінливістю. Кількість атмосферних опадів у квітні склала 24,1 мм  63,4% від 

середньобагаторіної . При цьому середньомісячна температура повітря була на 

0,2
о
С вищою за норму. У червні місяці сумарна кількість опадів склала 100,4 

мм, що було в 1,7 раз більше за середнє багаторічне значення. 

Слід відзначити, що в критичний за споживанням води період  за 15 діб 

до викидання волоті - молочний стан зерна  спостерігався значний профіцит 

атмосферних опадів  в III декаді червні – перевищення на 70% місячної 

норми . Середньодобова температура при цьому склала 21,3
о
С, тобто на 1,9

о
С 

вище за норму. Періодичні опади в липні, на фоні помірного температурного 

режиму, сприяли формуванню найвищого рівня урожайності культури за роки 

досліджень. 

У підсумку слід зазначити, що гідротермічні умови 2009 р. можна 

вважати несприятливими для росту і розвитку рослин кукурудзи зважаючи, 

що при помірній сумі позитивних температур у порівнянні з 2010 і 2011 рр., в 

випало лише 82,7 мм опадів  сходи-цвітіння . У свою чергу, 2010 р. відмічався 
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як більш сприятливий для розвитку кукурудзи, а оптимальним за умовами був 

2011р. 

Виражена контрастність гідротермічних умов під час досліджень 

дозволила конкретніше оцінити подвоєні гаплоїдні лінії і експериментальні 

гібриди кукурудзи за різними ознаками, у тому числі і реакцією на стресові 

умови вирощування. 

 

2.3. Методика проведення досліджень 

 

Кукурудзу вирощували в селекційних сівозмінах. У селекційному 

розсаднику, попередником кукурудзи був чорний пар, а в контрольному – 

озима пшениця. Передпосівна обробка ґрунту складалася з двох 

різноглибинних культивацій і ранньовесняного боронування. Під 

передпосівну культивацію вносили мінеральні добрива N60P60K60 і ґрунтовий 

гербіцид Основа  2,5 л/га , для знищення однорічних злакових і дводольних 

бур'янів. 

Сівба зразків кукурудзи здійснювалася спеціальною селекційною 

сівалкою при досягненні середньодобової температури ґрунту 10-12
о
С. Розмір 

облікової ділянки в контрольному розсаднику складав 4,9 м
2
, при три кратній 

рендомізованій повторності. Догляд за посівами полягав у проведенні 

коткування відразу після сівби  при необхідності  і однієї або двох міжрядних 

культивацій. Густота стояння рослин формувалася у фазі 3-5 листків і 

складала 55 тис. рослин на гектар.  

За стандарт при оцінюванні подвоєних гаплоїдних ліній в селекційному і 

контрольному розсадниках, було взято вихідні середньоранні лінії – ДК267, 

ДК296, середньостиглу – ДК633/266 та середньопізню – ДК633. 

Отримані тесткросні схрещування вирощувались в контрольному 

розсаднику протягом 2009-2011 рр., за стандарти використовували гібрид 

Хмельницький і Солонянський 298СВ. 
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Гібрид Хмельницький. Простий середньоранній гібрид  ФАО 280 . 

Занасений до Реєстру сортів з 2007 р. Напрям використання – зерно. Рослина 

високоросла 250-260 см, висота прикріплення качана − 80-90 см, не кущиться. 

Качан − циліндричний, довжиною 20-22 см, рядів зерен 16-18, зерен в ряду 36-

38, стрижень качана червоний. Зерно − жовте, зубоподібне, маса 1000 зерен 

280-290 г. Потенційна врожайність зерна 12,5-13,0 т/га. Збиральна густота: 

Степ − 50-55 тис./га, Лісостеп – 75-80 тис./га, Полісся − 80-85 тис./га. 

Гібрид Солонянський 298СВ. Простий модифікований 

середньостиглий гібрид  ФАО 310 . Рослина висотою 250-260, висота 

прикріплення качана − 80-90 см. Качан − циліндричний, довжиною 21-23 см, 

рядів зерен 16-18, зерен в ряду 36-40, стрижень червоний. Зерно − жовте, 

зубоподібне, маса 1000 зерен 300-310 г. Потенційна врожайність зерна 13,0-

13,5 т/га, силосу 60,0-65,0 т/га. Збиральна густота: Степ – 45-50 тис./га, 

Лісостеп – 70-75 тис./га, Полісся – 75-80 тис./га. 

Селекційні дослідження проводили відповідно до “Методики 

державного сортовипробування сільськогосподарських культур” [127], та 

згідно з “Методичними рекомендаціями з проведення польових дослідів з 

кукурудзою” [128] і “Методичними рекомендаціями польового і 

лабораторного вивчення генетичних ресурсів кукурудзи” [129]. 

Агротехнічні прийоми, використані при дослідженнях, відповідали 

рекомендаціям, які викладені в методиці польових досліджень [130]. 

Фенологічні і біометричні спостереження, проводилися за 

загальноприйнятою методикою. При цьому фіксувалось: дата появи сходів, 

дата цвітінь 50% чоловічих і жіночих суцвіть, висота рослин і висота 

прикріплення качана  вимірювалося по 10 рослин на кожній ділянці . 

Збирали врожай комбайном “HEGE – 140”. Урожай зерна з кожної 

ділянки зважували і визначали його вологість вологоміром “Burrow ”. 

Оцінку параметрів комбінаційної здатності в системі тесткросних 

схрещувань здійснювали за методикою Г. К. Дремлюка, В. Ф. Герасименко 

[131]. 
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Параметри стабільності і пластичності рослин кукурудзи визначали 

згідно S. A. Eberhart, W. A. Russell [132], А. В. Кильчевский , Л. В. Хотылева 

[133, 134]. Рівень холодостійкості – за методикою Д. Ф. Проценка,                           

П. С. Мишустиной [135]. При оцінці подвоєних гаплоїдних ліній кукурудзи на 

жаростійкість використовували методичні рекомендації Л. А. Бурденюк [136], 

Б. В. Дзюбецкого [137]. 

Статистичну обробку експериментальних даних здійснювали з 

використанням методів дисперсійного і кореляційного аналізу [130, 138, 139]. 

 

2.4. Вихідний матеріал 

 

Попередні дослідження виявили, що найбільш зручні в роботі з 

генетичного маркування форми споріднені з плазмою Ланкастер [12, 140]. 

Була сформована колекція подвоєних гаплоїдів на основі вихідного 

матеріалу цієї геноплазми. Гібридні популяції, які були залучені до 

генетичного маркування, створені на базі елітних середньоранніх ліній ДК267, 

ДК296, середньостиглої ДК633/266 та середньопізньої ДК633. Вони 

відносяться до плазми Ланкастер  Мо 17  [123]. Ці ж лінії були стандартами 

при оцінці нових подвоєних гаплоїдних ліній. 

Лінія ДК267. Період від сходів до цвітіння качанів 53 доби. Середня 

висота рослин і прикріплення качана, відповідно становить 168,6 і 49,7 см. 

Стійкість до вилягання і враження основними хворобами висока. Качан 

циліндричної форми, довжиною 13,0-14,5 см. Колір стрижня білий. Зерно 

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

качані 10-12. Маса 1000 зерен 240-280 г. Комбінаційна здатність середня. 

Насіннєва продуктивність середня – 2,60 т/га, збиральна вологість зерна – 

15,3%. Холодостійка і середньожаростійка  Додаток М). 

Лінія ДК296. Період від сходів до цвітіння качанів 52 доби. Середня за 

роки випробувань висота рослин 133,5 см, прикріплення качана 45,5 см. 

Стійкість до вилягання висока. Стійкість до враження головними хворобами 
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висока. Качан конусовидної форми, довжиною 14,0-15,5 см. Колір стрижня 

білий. Зерно зубовидне, жовтого кольору. Кількість зерен в ряду 18-22, рядів 

зерен на качані 8-10. Маса 1000 зерен 250-270 г. Комбінаційна здатність 

висока. Насіннєва продуктивність висока – 3,52 т/га, збиральна вологість зерна 

– 16,1%. Нехолодостійка і слабожаростійка  Додаток Н). 

Лінія ДК633/266. Період від сходів до цвітіння качанів 55 діб. Висота 

рослин 167,7 см, прикріплення качана 55,5 см. Стійкість до вилягання висока. 

Стійкість до враження головними хворобами висока. Качан циліндричний, 

довжиною 13-15см. Колір стрижня червоний. Зерно зубовидне, жовтого 

кольору. Кількість зерен в ряду 20-22, кількість рядів зерен на качані 8-10. 

Маса 1000 зерен 240-250 г. Комбінаційна здатність висока. Насіннєва 

продуктивність середня – 2,45 т/га, збиральна вологість зерна на рівні 17,4%. 

Відзначається високою холодо- і середньожаростійкістю  Додаток П). 

Лінія ДК633. Період від сходів до цвітіння качанів становить 59 діб. 

Висота рослин 174,1 см, прикріплення качана 60,6 см. Відмічається висока 

стійкість до вилягання і до враження головними хворобами. Качан 

конусовидної форми, довжиною 14,0-16,0 см. Колір стрижня червоний. 

Кількість зерен в ряду 24-28, рядів зерен на качані 10-12. Зерно зубовидне, 

жовтого кольору. Маса 1000 зерен 270-320 г. Комбінаційна здатність висока. 

Насіннєва продуктивність – 1,92 т/га, збиральна вологість зерна в межах 15,1-

20,8%. Відзначається середньою холодо- і жаростійкістю  Додаток Р). 

На основі гібридних популяцій було отримано 824 гаплоїда, а на їх базі 

78 подвоєних гаплоїдних ліній кукурудзи. Після оцінки їх за основними 

морфологічними і господарсько-цінними ознаками відібрано 29 подвоєних 

гаплоїдних ліній, які в подальшому більш детальніше досліджувались в нашій 

роботі. Для оцінки їх комбінаційної здатності вони схрещувались з тестерами 

– ДК744×ДК274-3, Крос 287М  геноплазма Айодент , ДК500×ДК307-5 

 змішана плазма . 
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РОЗДІЛ 3 

 

МОРФО-БІОЛОГІЧНІ, ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННІ ТА ФІЗІОЛОГІЧНІ 

ОЗНАКИ ПОДВОЄНИХ ГАПЛОЇДНИХ ЛІНІЙ КУКУРУДЗИ 

 

 

3.1. Тривалість періоду сходи – цвітіння 50% качанів 

 

Тривалість вегетаційного періоду – основна ознака, що характеризує 

екологічний напрям використання вихідного матеріалу в гетерозисній селекції 

[141], а також є одним з основних критеріїв, що зумовлює не лише здатність 

рослин до повної реалізації своєї потенційної продуктивності, але і 

безпосередню можливість їх вирощування в певних умовах [142, 143]. 

З літературних джерел відомо, що одним з найбільш зручних способів 

оцінки тривалості вегетаційного періоду у кукурудзи є тривалість міжфазного 

періоду сходи – цвітіння 50% качанів, які тісно пов’язані між собою. 

Відзначається і незначне варіювання його за роками [144, 145]. 

Аналіз тривалості періоду сходи – цвітіння 50% качанів подвоєних 

гаплоїдних ліній  ПГ , виявив, що розмах її варіювання в середньому за роки 

досліджень змінювався в достатньо широкому діапазоні від 49,5 до 58,5 діб, 

тобто вибірка була представлена формами від ранньостиглої групи стиглості 

до середньопізньої  табл. 3.1). 

Для більш точнішої порівняльної оцінки, всі зразки було розділено на 3 

групи залежно від кількості діб від сходів до цвітіння 50% качанів, виходячи зі 

значення цього показника у вихідних ліній, з яких ДК296 і ДК267 відносяться 

до середньоранньої групи, ДК633/266 – середньостиглої і ДК633 – 

середньопізньої. 

Враховуючи це, досліджувані лінії розділені на групи наступним чином: 

I (49,0 – 53,0 діб  – ДК267, ДК296 і 31,0% ПГ ліній  Дга6005, Дга6008, 

Дга6009, Дга6010, Дга6018, Дга6019, Дга6021, Дга6035, Дга6040 ; 
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ІІ  53,0 – 55,0 діб  – ДК633/266 і 51,7% ПГ ліній   Дга6001, Дга6007, 

Дга6011, Дга6012, Дга6013, Дга6014, Дга6015, Дга6017, Дга6020, Дга6023, 

Дга6025, Дга6026, Дга6027, Дга6045, Дга6050; 

ІІІ  57,0 – 59,0 діб  – ДК633 і 17,2% ПГ ліній  Дга6002, Дга6003, 

Дга6004, Дга60016, Дга6024 . 

Таблиця 3.1 

Параметри варіювання ознаки “тривалість періоду сходи – цвітіння 50% 

качанів ліній кукурудзи 

Роки 

Вихідні лінії, діб Параметри ПГ ліній 

ДК267 ДК296 ДК633/266 ДК633 x ±t   x  , діб 
Lim (min-

max , діб 
V, % 

2009 51,0 50,0 55,0 57,0 52,4 ± 0,36 48,0 - 56,0 3,7 

2010 53,0 51,0 54,0 59,0 52,9 ± 0,44 48,0 - 57,0 4,5 

2011 55,0 53,0 57,0 61,0 56,1 ± 0,55 51,0 - 64,0 5,3 

Середнє 53,0 51,3 55,3 59,0 53,8 ± 0,42 49,0 - 58,0 4,2 

 

Найменшим середьопопуляційним значенням ознаки “тривалість 

періоду сходи – цвітіння 50% качанів”  52,4 діб  характеризувались ПГ лінії у 

стресовому 2009 р., що було меншим на 3,7 діб порівняно з 2011 р. 

Максимальні показники аналізованої ознаки відмічались у найбільш 

сприятливому для розвитку кукурудзи 2011 р.  x  = 56,1 діб  при значному 

розмаху варіювання від 51,0 до 64,0 діб. Всі отримані генотипи мали більшу на 

1,0-9,5 діб тривалість періоду сходи – цвітіння 50% качанів, в порівнянні з 

2009 р.  

При більш детальному аналізу встановлено, що у 27,6% ПГ і вихідних 

ліній ДК267, ДК633 різниця складала 3,5-4,0 доби і у 34,5% на рівні з 

ДК633/266 і ДК296 (2,0-3,0 діб . Максимальною вона була у ПГ ліній Дга6002 

 9,0 діб  і Дга6003  8,0 діб , а мінімальною у Дга6014, Дга6027, Дга6035  1,0 

доба   табл. 3.2 . 
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Таблиця 3.2 

Тривалість періоду сходи – цвітіння 50% качанів ліній кукурудзи, діб 

Назва ліній 2009 р. 2010 р. 2011 р. Середнє 

Дга6001 50,0 54,0 56,0 53,3 

Дга6002 54,0 57,0 64,0 58,3 

Дга6003 54,0 55,0 62,0 57,0 

Дга6004 55,0 57,0 59,0 57,0 

Дга6005 49,0 48,0 51,0 49,3 

Дга6007 53,0 52,0 55,0 53,3 

Дга6008 50,0 52,0 54,0 52,0 

Дга6009 48,0 49,0 52,0 49,7 

Дга6010 50,0 48,0 52,0 50,0 

Дга6011 51,0 54,0 55,0 53,3 

Дга6012 52,0 52,0 56,0 53,3 

Дга6013 54,0 54,0 57,0 55,0 

Дга6014 54,0 53,0 55,0 54,0 

Дга6015 53,0 53,0 60,0 55,3 

Дга6016 56,0 57,0 61,0 58,0 

Дга6017 54,0 52,0 57,0 54,3 

Дга6018 50,0 52,0 54,0 52,0 

Дга6019 51,0 50,0 53,0 51,3 

Дга6020 52,0 55,0 59,0 55,3 

Дга6021 50,0 51,0 55,0 52,0 

Дга6023 53,0 54,0 55,0 54,0 

Дга6024 55,0 57,0 58,0 56,7 

Дга6025 52,0 53,0 55,0 53,3 

Дга6026 53,0 53,0 56,0 54,0 

Дга6027 54,0 53,0 55,0 54,0 

Дга6035 52,0 51,0 53,0 52,0 

Дга6040 52,0 51,0 54,0 52,3 

Дга6045 53,0 52,0 57,0 54,0 

Дга6050 53,0 53,0 56,0 54,0 

ДК267 51,0 53,0 55,0 53,0 

ДК296 50,0 51,0 53,0 51,3 

ДК633/266 55,0 54,0 57,0 55,3 

ДК633 57,0 59,0 61,0 59,0 

Середнє 52,0 53,0 56,0 53,7 

НІР05 1,18 1,21 1,92 - 

 

У процесі досліджень було встановлено, що тривалість періоду сходи – 

цвітіння 50% качанів, за 2009-2011 рр. у 62,1%  подвоєних гаплоїдних ліній  
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коливалось в межах 53,3-57,0 діб. 

Виділено лінії, які цвіли одночасно  Дга6019 , або з різницею в цвітінні в 

один день  Дга6008, Дга6009, Дга6010, Дга6018, Дга6021, Дга6035, Дга604  

порівняно з найбільш скоростиглою вихідною лінією ДК296  51,3 діб , а 

мінімальним періодом сходи – цвітіння 50% качанів відзначалась лінія 

Дга6005  49,3 діб , яка цвіла на 2 доби раніше за ДК296. Необхідно відмітити 

ПГ лінії Дга6002 і Дга6016, як зразки з найтривалішим періодом сходи – 

цвітіння 50% качанів (58,3 і 58,0 діб , але все ж він був меншим ніж у 

середньопізньої вихідної лінії ДК633  59 діб .  

Слід відзначити, що робоча колекція подвоєних гаплоїдних ліній 

кукурудзи плазми Ланкастер представлена різноманітними генотипами за 

тривалістю вегетаційного періоду, до того ж зберігається висока концентрація 

скоростиглих форм, що було досягнуто в попередніх циклах селекції цього 

матеріалу стандартним методом [123]. 

Таким чином, на основі отриманих результатів досліджень ліній за 

ознакою “тривалість періоду сходи – цвітіння 50% качанів” можна зробити 

наступні висновки: 

– За роки випробувань відмічалось суттєве варіювання досліджуваної 

ознаки від 48,0 до 64,0 діб, залежно від умов вирощування. 

– Виділено лінії з мінімальною різницею періоду сходи – цвітіння 50% 

качанів за стресових  2009 р.  і оптимальних  2011 р.  умов вирощування 

– Дга6014, Дга6027, Дга6035  1 доба ; 

– Мінімальним періодом сходи – цвітіння 50% качанів відзначалась 

подвоєна гаплоїдна лінія Дга6005, яка цвіла на 2 доби раніше за вихідну 

лінію ДК296. 

 

3.2. Висота рослин 

 

У різних селекційних програмах, при доборі батьківських форм для 

схрещувань на ділянках гібридизації, а також при вирощуванні у виробничих 
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посівах гібридів кукурудзи, значна увага приділяється висоті рослин, яка 

корелятивно пов'язана з рядом морфологічних ознак: висотою закладки 

качана, числом листя на головному стеблі, стійкості до вилягання та ін. [146-

148]. Її прояв значно залежить від умов розвитку і за рівнем її варіювання 

можна вести позитивний відбір на адаптивність. В. Ю Черчель [149] відмічає, 

що оцінка висоти рослин ліній представляє інтерес за ряду причин: по-перше, 

вищі лінії, як правило, дають і високі гібриди, які в перспективі можуть 

вирощуватись і на силос; по-друге, варіабельність висоти рослин може 

слугувати індикатором посухостійкості селекційного матеріалу; по-третє, мала 

висота гібридів часто перешкоджає їх виробничому використанню. 

У наших дослідженнях ліній кукурудзи в умовах степової зони України 

протягом 2009-2011 рр., також підтверджена залежність висоти рослин від 

погодних умов року. 

Зокрема, в 2009 р., недостатня кількість опадів підчас вегетації, 

зумовила мінімальні значення висоти рослин за роки випробувань, на рівні 

115,0-145,7 см у вихідних та 100,5-139,8 см у ПГ ліній. 

У більш сприятливому за гідротермічними умовами 2010 р., 

спостерігалось збільшення середньої висоти рослин ПГ ліній на 23,5% 

порівняно з 2009 р., а вихідних ліній на 7,6-26,6%. Найменша прибавка висоти 

рослин серед інбредних ліній спостерігалась у найбільш скоростиглої ДК296 

 +9,5 см , що скоріш за все, пов’язано з низькою вологозабезпеченістю в 

період активного росту і розвитку рослин, який припав на І-ІІ декаду червня 

місяця. 

Умови вирощування у 2010 р. та 2011 р. були близькими, 

підтвердженням чому є майже однакові показники висоти рослин  ±5,5 см , і 

рівня варіації – 10,6%  табл. 3.3). 

За результатами аналізу висоти рослин ліній кукурудзи, встановлено, що 

її середнє значення змінювалось в межах 124,0-174,1 см, а майже половина 

зразків  45,4%  за цим показником перевищувала середнє популяційне 

значення  148,0 см . 
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Таблиця 3.3 

Параметри варіювання ознаки “висота рослин” подвоєних гаплоїдних і 

вихідних ліній кукурудзи 

Роки 

Вихідні лінії, см Параметри ПГ ліній 

Д
К
2
6
7
 

Д
К
2
9
6
 

Д
К
6
3
3
/2
6
6
 

Д
К
6
3
3
 

x ±t   x  , см Lim (min-max), 

см 
V, % 

2009 141,2 127,0 144,7 139,3 121,4 ± 2,3 100,5 - 139,8 10,5 

2010 185,6 104,4 182,3 189,9 163,4 ± 3,2 122,8 - 190,6 10,6 

2011 179,0 169,0 176,3 193,0 156,0 ± 3,1 130,0 - 185,0 10,6 

Середнє 168,6 133,5 167,7 174,1 146,2 ± 2,2 124,0 - 168,4 7,9 

 

Максимальною висотою рослин, серед проаналізованих генотипів, 

відзначалась вихідна лінія ДК633, яка на 5,7-6,8 см перевищувала кращі за цим 

показником ПГ лінії - Дга6009  168,4 см  і Дга6010  167,3 см , які в свою чергу 

були на рівні з ДК267  168,6 см  і ДК633/266  167,3 см . Найменшу висоту 

рослин мала лінія Дга6023  124,0 см , яка поступалася на 9,5 см, найнижчій 

серед вихідних ліній – ДК296. 

Тенденція до зниження висоти рослин у подвоєних гаплоїдів може бути 

пов’язана з абсолютною гомозиготністю, проте цей показник не впливав на 

рівень врожайності зерна, про що свідчить негативний низький коефіцієнт 

кореляції  r = ±0,223  між ними. 

У наших дослідженнях ліній кукурудзи встановлено, що висота рослин 

визначалась біологічною особливістю генотипу та умовами вирощування. Так, 

середні значення ознаки “висота рослин” у більш сприятливих за 

гідротермічними умовами 2010 р. і 2011 р. були майже на рівні 159,2 і                

162,2 см, і відповідно на 23,0% та 24,4% більшими ніж в посушливому                        

2009 р.  табл. 3.4 . 

У зв’язку зі складними гідротермічними умовами вирощування 2009 р., 

у 55,2% зразків отриманих методом гаплоїдії і вихідної лінії ДК296, висота 

рослин не перевищувала середньопопуляційне значення  123,1 см . 
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Таблиця 3.4 

Висота рослин подвоєних гаплоїдних і вихідних ліній кукурудзи, см 

Назва ліній 2009 р. 2010 р. 2011 р. Середнє 

Дга6001 111,8 140,7 142,0 131,5 

Дга6002 111,2 148,2 145,0 134,8 

Дга6003 136,6 166,7 183,0 162,1 

Дга6004 121,9 175,3 184,0 160,4 

Дга6005 139,8 149,8 153,5 147,7 

Дга6007 100,5 140,2 141,3 127,3 

Дга6008 105,0 157,9 152,5 138,5 

Дга6009 139,7 183,6 182,0 168,4 

Дга6010 135,2 184,3 182,5 167,3 

Дга6011 119,6 161,8 159,0 146,8 

Дга6012 137,5 172,8 168,7 159,7 

Дга6013 112,3 170,2 175,5 152,7 

Дга6014 106,5 150,2 149,0 135,2 

Дга6015 118,2 165,6 166,5 150,1 

Дга6016 132,4 162,3 164,0 152,9 

Дга6017 129,5 147,6 141,5 139,5 

Дга6018 123,8 146,5 142,4 137,6 

Дга6019 131,4 156,5 154,3 147,4 

Дга6020 135,0 168,6 163,7 155,8 

Дга6021 121,3 152,9 149,5 141,2 

Дга6023 108,6 122,8 140,5 124,0 

Дга6024 111,7 135,0 156,0 134,2 

Дга6025 104,6 142,9 146,0 131,2 

Дга6026 128,6 167,4 169,5 155,2 

Дга6027 128,5 164,7 162,0 151,7 

Дга6035 111,5 152,8 163,0 142,4 

Дга6040 115,3 188,6 185,0 163,0 

Дга6045 117,8 154,0 157,0 142,9 

Дга6050 125,1 147,0 160,0 144,0 

ДК267 141,2 185,6 179,0 168,6 

ДК296 115,0 124,5 161,0 133,5 

ДК633/266 145,7 178,3 179,3 167,7 

ДК633 139,3 189,9 193,0 174,1 

Середнє 123,1 159,2 162,2 148,0 

НІР05 11,45 10,21 12,11 - 

 

Максимальною висотою рослин характеризувались лінії, отримані 

стандартним методом – ДК633/266  145,7 см  і ДК267  141,2 см , серед ПГ 
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ліній слід виділити генотипи – Дга6009  139,7 см  і Дга6005  139,8 см  висота 

рослин яких на 5,9-6,0 см була менша за ДК633/266, але на рівні з 

пізньостиглою вихідною лінією ДК633  139,3 см відповідно). 

В умовах 2010 р., спостерігалось збільшення висоти рослин абсолютно 

всіх ліній кукурудзи порівняно з 2009 р., на 9,5-93,4 см. Максимальною 

висотою відзначались лінії ДК633 і Дга6040  189,9 і 188,6 см . 

У більш оптимальному для всіх груп стиглості 2011 р. відмічено більші 

значення висоти рослин ліній кукурудзи (140,5-193,0 см). Майже у половини 

 44,8%  ПГ ліній кукурудзи висота рослин була на рівні з інбредною лінією 

ДК296  161,0 см . Максимальні значення серед ПГ ліній кукурудзи зафіксовані 

у Дга6040, Дга6010, Дга6009, Дга6014 і Дга6003 (182,0-185,0 см), а серед 

вихідних ліній ДК633  193,0 см . 

Встановлено, що менш різкі коливання висоти рослин лінії або гібрида 

кукурудзи, в роки з різним рівнем зволоження можна розглядати як показник 

стійкості до несприятливих умов середовища [150, 151].  

У наших дослідженнях, різниця висоти рослин ліній кукурудзи у 

контрастних умовах 2011 р. і 2009 р., виражена у відсотках, змінювалась в 

межах 8,5-48,5%. Серед ПГ ліній найменшим цей показник був у зразків 

Дга6017 - 8,5%, Дга6005 - 8,9%  Додаток С, Т). Серед вихідних форм кращою 

за цим співвідношенням була лінія ДК633/266 - 8,7%. 

Поряд з мінімальним відхиленням значень висоти рослин в контрастні за 

умовами 2009 і 2011 рр., вище перелічені ПГ лінії, характеризувались також 

компактною висотою рослин  2009 р. - 123,8-139,8 см і у 2011р. - 141,5-154,3 

см , а як відомо з літературних джерел, генотипи з незначною висотою рослин 

і компактною архітектонікою менш схильні до коливань за цією ознакою і 

характеризуються підвищеною стійкістю до стресу [152].  

За результатами дослідження зроблено наступні висновки: 

– Висота рослин ліній кукурудзи за роки досліджень змінювалась в межах 

124,1-174,1 см, у 45,4% вона перевищувала середнє популяційне 

значення  148,0 см . 
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– Максимальною висотою в середньому за 2009-2011 рр. відзначались 

лінії – ДК633 174,1 см , Дга6009  168,4 см , Дга6010  167,3 см . 

– В умовах 2009 р. 44,8% подвоєних гаплоїдних ліній характеризувались 

більшою висотою рослин за середньопопуляційне, а найвищі значення 

мали лінії – ДК633/266  145,7 см , ДК267  141,2 см , Дга6009  139,7 см , 

Дга6005  139,8 см . 

– Прибавка висоти рослин ліній кукурудзи в оптимальних порівняно зі 

стресовими умовами становила від 8,5% до 48,5%. Найбільш 

стресстійкими формами визначено лінії – Дга6017  8,5% , ДК633/266 

 8,7% , Дга6005  8,9% .  

 

3.3. Висота прикріплення качана 

 

Висота прикріплення качана і висота рослин, це важливі агрономічні 

ознаки в селекції кукурудзи, які значною мірою пов’язані з розвитком і 

врожайністю ліній кукурудзи [153, 154]. 

Ряд авторів [155, 156] відмічає, що ознака “висота прикріплення качана” 

відіграє важливу роль при характеристиці технологічності генотипу 

кукурудзи, тобто його придатності для механізованого збирання. Особливо це 

стосується інбредних ліній, які є потенційними батьківськими формами на 

ділянках гібридизації [157]. Качани, що розташовані близько до землі, 

призводять до втрат врожаю, затримують механізоване збирання, але при 

цьому сприяють кращій стійкості стебла до вилягання [158]. В свою чергу, 

надто високе розташування качана призводить до вилягання або навіть зламів 

стебла [154, 159]. 

Встановлено, що мінімальним значенням показника “висота 

прикріплення качана” для нормального механізованого збирання є 50 см [160-

162]. Слід зазначити, що ця ознака є генетично детермінованим показником, 

який характеризується високою варіабельною в різних умовах вирощування 

[163-165]. 
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У наших дослідах, аналогічно ознаки “висота рослин” спостерігався 

значний вплив погодних умов на висоту прикріплення качана, тому що ці дві 

ознаки тісно між собою пов’язані  залежно від умов року коефіцієнт кореляції 

змінювався в межах r = +0,640-0,736). 

Посушливі умови 2009 р. спричинили низькі середні значення висоти 

прикріплення качана як у досліджуваних ПГ ліній  36,1 см , так і у вихідних 

 43,5 см , з розмахом варіювання в межах 18,8-50,0 см  табл. 3.5 . 

Таблиця 3.5 

Параметри варіювання ознаки “висота прикріплення качана” подвоєних 

гаплоїдних і вихідних ліній кукурудзи 

Роки 

Вихідні лінії, см Параметри ПГ ліній 

ДК267 ДК296 ДК633/266 ДК633 x ±t  x  , см Lim (min-

max , см 
V, % 

2009 45,9 38,6 48,1 41,3 36,1±1,1 18,8-50,0 16,8 

2010 48,3 48,0 60,9 71,3 50,4±1,6 36,3-70,9 16,8 

2011 55,0 50,0 57,5 69,0 53,5±1,7 38,0-68,5 17,2 

Середнє 49,7 45,5 55,5 60,6 46,6±1,1 34,8-59,8 12,3 

 

В оптимальних умовах 2011 р. спостерігалось збільшення 

середньопопуляційного значення вищезазначеної ознаки порівняно з 2009 р. у 

ПГ ліній на 17,4 см, а у вихідних ліній в межах 9,1-27,7 см. 

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  [166]. 

У наших дослідженнях на розподіл ліній за групами відносно ознаки 

“висота прикріплення качана”, суттєво впливали погодні умови  рис. 3.1). 

Так у 2009 р., більшість ліній  88,0%  характеризувалась низьким 

розташуванням качана 30,7-50,0 см, і лише у чотирьох зразків-Дга6027, 

Дга6035, Дга6008 і Дга6040 цей показник мав дуже низькі значення від 18,8 до 

29,0 см. Максимальний прояв зазначеної ознаки мала ПГ лінія Дга6020  50,0 

см , що на 1,9 см більше ніж у вихідної лінії ДК633/266 . 
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Рис. 3.1. Розподіл ліній за групами, відносно ознаки “висота прикріплення 

качана”  2009-2011 рр. , % 

 

У зв’язку з суттєвим покращанням умов вирощування у 2010-2011 рр., 

зросла і кількість ліній які мали середнє і високе прикріпленням качана. Так у 

2010 р. за рахунок зменшення відсотка ліній з низьким розташуванням качана 

з 88,0% у 2009 р. до 45,0%, та відсутності зразків з дуже малою висотою 

прикріплення качана, кількість ліній з середньою висотою розташування 

продуктивного качана зросла до 49,0%. Загалом більше половини ПГ ліній 

 55,0%  мали висоту прикріплення качана в межах 50,3-70,9 см, а 

максимальною вона була у ПГ Дга6003 – 70,9 см і вихідної лінії ДК633 – 71,3 

см  табл. 3.6). 

У 2011 р. завдяки достатній кількості опадів, і рівномірного розподілу їх 

протягом вегетації на фоні помірного температурного режиму, склались 

достатньо комфортні умови для росту і розвитку ліній всіх груп стиглості. В 

результаті цього за рахунок збільшення середньої висоти прикріплення качана 

 порівняно з 2010 р. на 2,8 см , зменшилась до 33,0% кількість ліній з низьким 

розташуванням качана  38,0-49,5 см  і відповідно виріс відсоток ліній                
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 до 67,0% , які характеризувалось середніми значеннями досліджуваної ознаки 

в межах 50,0-69,0 см. 

Таблиця 3.6 

Висота прикріплення продуктивного качана у подвоєних гаплоїдних і 

вихідних ліній кукурудзи, см 

Назва ліній 2009 р. 2010 р. 2011 р. Середнє 

Дга6001 31,8 40,8 42,0 38,2 

Дга6002 39,2 60,9 52,5 50,9 

Дга6003 39,9 70,9 68,5 59,8 

Дга6004 35,6 58,4 68,0 54,0 

Дга6005 36,4 46,4 42,0 41,6 

Дга6007 37,3 39,0 42,5 39,6 

Дга6008 25,5 40,8 38,0 34,8 

Дга6009 43,4 48,7 53,5 48,5 

Дга6010 43,0 56,4 67,0 55,5 

Дга6011 34,9 53,4 50,5 46,3 

Дга6012 40,5 57,0 44,2 47,2 

Дга6013 33,7 54,8 67,0 51,8 

Дга6014 30,7 43,4 60,0 44,7 

Дга6015 37,4 50,3 65,5 51,1 

Дга6016 40,4 51,0 65,5 52,3 

Дга6017 40,6 57,9 43,0 47,2 

Дга6018 36,3 51,3 46,5 44,7 

Дга6019 42,3 52,6 50,0 48,3 

Дга6020 50,0 60,2 47,0 52,4 

Дга6021 33,8 50,8 42,0 42,2 

Дга6023 37,2 36,3 46,0 39,8 

Дга6024 33,2 39,0 56,5 42,9 

Дга6025 36,8 44,2 53,0 44,7 

Дга6026 41,2 61,7 62,5 55,1 

Дга6027 29,0 49,0 60,0 46,0 

Дга6035 27,3 44,0 52,5 41,3 

Дга6040 18,8 60,3 60,5 46,5 

Дга6045 32,4 39,3 49,5 40,4 

Дга6050 38,5 42,0 55,0 45,2 

ДК267 45,9 48,3 55,0 49,7 

ДК296 38,6 48,0 50,0 45,5 

ДК633/266 48,1 60,9 57,5 55,5 

ДК633 41,3 71,3 69,0 60,6 

Середнє 37,0 51,2 54,0 47,4 

НІР05 5,72 2,91 10,65 - 
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Максимальна висота прикріплення качана у 2011 р., аналогічно з          

2010 р., відзначена у вихідної лінії ДК633  69,0 см  і ПГ лінії Дга6003 (68,5 

см . Слід також відмітити ПГ лінії – Дга6004, Дга6010, Дга6013, які 

мінімально  1,0-2,0 см , поступались ДК633. 

У середньому за роки досліджень висота прикріплення качана у 

подвоєних гаплоїдних ліній змінювалась від 38,2 до 59,8 см і тільки у Дга6008 

вона мала мінімальне значення – 34,8 см. Максимальна висота прикріплення 

качана відмічена у Дга6003 – 59,8 см.  

Слід зазначити, що показник “співвідношення висоти прикріплення 

верхнього качана до висоти рослин” у досліджених форм був дуже низьким і 

змінювався в межах 0,25-0,38, що побічно вказує на стійкість до вилягання 

рослин [123]. 

Попри виділення якоїсь кращої, або гіршої лінії за висотою 

прикріплення качана залежно від умов року, для вирішення задач практичної 

селекції важливі не абсолютні значення ознак, а їх стабільність в різних 

умовах вирощування, що опосередковано може характеризувати пластичність 

зразків [167]. 

У наших дослідженнях, найбільш стабільним проявом аналізованої 

ознаки за роки досліджень характеризувалась ПГ лінія Дга6007 з різницею по 

роках 1,8-5,3 см  рис. 3.2 , а серед вихідних найбільш стабільною виявилась 

лінія ДК267  2,4-9,1 см . 

Рис. 3.2. Кращі генотипи за стабільністю прояву ознаки “висота 

прикріплення качана”, см 
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Разом з цим також виділено генотипи, які відзначались найбільшою 

чутливістю на покращання умов вирощування. Це, в першу чергу ПГ лінії 

Дга6040  прибавка висоти прикріплення качана у 2010-2011 рр. порівняно з 

2009 р. склала 41,6±0,1 см , Дга6013 і Дга6004  +9,6-33,3 см відповідно , а 

серед вихідних ліній – ДК633  коливання по роках на рівні  30,0 см   рис. 3.3 . 

До того ж перелічені ПГ лінії характеризувались як і найбільш нестабільні за 

висотою рослини, що частково свідчить про інтенсивний тип їх реакції на 

умови вирощування. 

 

Рис. 3.3. Генотипи з найбільшою чутливістю на покращення умов 

вирощування за ознакою “висота прикріплення качана”, см 

 

Вище викладенні результати досліджень дозволяють зробити наступні 

висновки: 

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

протягом періоду досліджень спостерігався достовірно високий 

кореляційний зв’язок в межах r = +0,640-0,736. 

– Середньопопуляційні значення “висота прикріплення качана” рослин ПГ 

ліній за роки досліджень змінювалась в межах 36,1-53,5 см, і суттєво 

збільшувалась, або зменшувалась, під впливом гідротермічних умов. 

– Виділено генотипи, які за ознакою “висота прикріплення качана”  

найменше реагували на зміну умов вирощування – Дга6005, Дга6007, 
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Дга6023, ДК267, а також генотипи, які характеризувались найбільшим її 

приростом при покращенні умов вирощування – Дга6040, Дга6013, 

Дга6004 і ДК633. 

 

3.4. Збиральна вологість зерна 

 

Важливе практичне значення, в селекції кукурудзи при створенні 

гібридів кукурудзи з низькою збиральною вологістю зерна набувають 

відповідні вихідні форми [168, 169]. 

Здатність прискореної вологовіддачі є полігенною ознакою, 

контрольованою переважно генами з адитивним типом взаємодії і частково 

домінантними [170, 171], коефіцієнти успадкування високі, що вказує на 

стабільність прояву ознаки і ефективність відборів [172]. 

На вологість зерна до фізіологічного дозрівання, значно впливає вміст 

води в обгортках, а після фізіологічного дозрівання – вміст вологи в качанах 

[6]. Встановлено, що обгортка лімітує доступ повітря до качана і невелике 

число коротких обгорток сприяє інтенсивнішому висиханню зерна [173].  

Темпи втрати вологи зерном кукурудзи залежать від зовнішніх чинників 

середовища і генотипу рослин [174]. Ця ознака є спадковою, і селекційний 

добір вихідних форм кукурудзи відносно збиральної вологості зерна є досить 

ефективним [175, 176]. Найбільший вплив на швидкість віддачі вологи зерном 

має розмір зерна, його маса, форма, тип зерна, анатомічні ознаки  форма 

зернівки, консистенція ендосперму) [175]. 

За характером втрати вологи зерном кукурудзи в процесі дозрівання 

гомозиготні лінії можна розділити на три групи: 

1. Інтенсивно втрачають вологу упродовж усього періоду наливу і 

дозрівання. 

2. Порівняно повільно втрачають вологу на початкових фазах розвитку і 

дуже інтенсивно в кінці. 



53 

3. Повільно втрачають вологу впродовж усього періоду розвитку зернівки і 

дозрівання. 

У наших дослідженнях встановлено істотний вплив погодних умов року 

на збиральну вологість зерна як подвоєних гаплоїдних, так і вихідних ліній 

кукурудзи. З попередніх результатів вивчення цієї ознаки в ДУ Інститут 

зернових культур НААН України відомо, що вихідні лінії ДК267 і ДК296 

досить інтенсивно втрачають вологу і тому можна віднести ДК267 до першої, 

а ДК296 – до другої групи. Це підтверджується і нашими дослідженнями. 

Максимальну середню популяційну вологість зерна ПГ ліній кукурудзи 

відмічена у 2009 р. на рівні 18,1%, що на 2,8% більше порівняно з 2010 р. і 

2011 р. Відзначено відносно високий коефіцієнт варіації у 2009 р.              

 10,4% , який був вищим на 6,8% за цей показник у 2010 р. і на 2,1% –                    

у 2011 р.  табл. 3.7 . 

Таблиця 3.7 

Параметри варіювання ознаки “збиральна вологість зерна” ліній 

кукурудзи 

Роки 

Вихідні лінії, % Параметри ПГ ліній 

ДК267 ДК296 ДК633/266 ДК633 x ±t   x  ,% 
Lim (min -

max), % 
V, % 

2009 15,7 17,8 20,8 26,0 18,1 ± 0,4 15,2-23,9 10,4 

2010 15,9 15,6 15,1 15,9 15,3 ± 0,1 14,2-16,3 3,6 

2011 14,2 14,8 16,4 19,3 15,3 ± 0,2 13,6-19,0 8,3 

Середнє 15,3 16,1 17,4 20,4 16,3 ± 0,2 15,0-18,7 6,0 

 

У середньому за роки досліджень ПГ лінії, мали вологість зерна на 1,1-

4,1% нижчу ніж у вихідних ліній ДК633 і ДК633/266, і на 0,2-1,0% вище ніж у 

більш скоростиглих ліній ДК267 і ДК296. 

За роки досліджень середня збиральна вологість зерна проаналізованих 

33 генотипів змінювалась в межах 15,0-20,4%, максимальне її значення 

відзначено у лінії ДК633  20,4% , що на 1,7% вище ніж у лінії Дга6004 

 18,7% , зерно якої було найбільш вологим серед ПГ ліній. В свою чергу 
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мінімальним цей показник був у Дга6026  15,0% , що на 0,3% менше за кращу 

вихідну лінію ДК267  15,3% . 

Слід відмітити, що загалом роки випробувань відзначались досить 

сприятливими умовами в період наливу та дозрівання зернівки  І декада 

серпня – ІІ декада вересня , за виключенням 2009 р., коли велика кількість 

опадів  69 мм  на початку вересня завадила позитивній динаміці зниження 

вологості зерна лініями кукурудзи. В результаті цього більшість з ліній 

характеризувалася найвищими значеннями збиральної вологості зерна від 15,2 

до 26,0%. 

При аналізі збиральної вологості зерна ПГ ліній кукурудзи в роки 

випробувань, важливо було не тільки виділити зразки з високою або низькою 

збиральною вологістю зерна, а й також порівняти їх за цим показником з 

вихідними лініями. Але така порівняльна оцінка була б не зовсім достовірна, 

якщо б при цьому не враховувався розподіл ліній за тривалістю періоду сходи 

– цвітіння 50% качанів  кореляція між цими показниками в середньому за роки 

досліджень була позитивною на рівні r = +0,534 , тому подальший аналіз ліній 

відбувався у відповідності з цим розподілом ліній за трьома групами 

стиглості. 

В результаті встановлено, що збиральна вологість зерна ліній 

змінювалась нерівномірно як за роками, так і за групами стиглості. Зокрема, в 

2009 р. коливання значень в І групі були від 15,7%  ДК267  до 20,2% 

 Дга6019 . Найменші значення в цій групі серед ПГ ліній мали зразки Дга6005 

 16,1%  і Дга6035  16,5% , які лише на 0,4% і 0,8% поступалися більш 

скоростиглій вихідній лінії ДК267.  

У другій групі майже всі ПГ лінії мали нижчу збиральну вологість зерна 

(15,2-19,8%  за лінію ДК633/266  20,8% , за виключенням Дга6017  20,9% . 

Мінімальним значенням відзначалась лінія Дга6012  15,2% , що на 5,6% 

менше за ДК633/266. 

Всі ПГ лінії ІІІ групи відрізнялись значно нижчою збиральною 

вологістю зерна  16,3-23,9 %  порівняно з вихідною лінією ДК633  26,0% , а 
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найменшими показниками характеризувалися лінії Дга6024  16,3%  та 

Дга6016  16,4% , що відповідно на 9,7% і 9,6% менше за стандарт  табл. 3.8). 

Таблиця 3.8 

Збиральна вологість зерна ліній кукурудзи, % 

Назва ліній 
Роки 

Середнє 
2009 2010 2011 

Дга6001 18,5 16,0 15,4 16,6 

Дга6002 22,0 15,4 16,4 17,9 

Дга6003 18,4 14,9 17,0 16,8 

Дга6004 23,9 15,9 16,3 18,7 

Дга6005 16,1 14,9 15,0 15,3 

Дга6007 17,1 14,5 14,3 15,3 

Дга6008 18,9 14,2 15,3 16,1 

Дга6009 17,5 14,4 14,3 15,4 

Дга6010 17,4 15,0 14,5 15,7 

Дга6011 19,6 15,6 17,1 17,5 

Дга6012 15,2 16,3 14,4 15,3 

Дга6013 19,3 16,1 14,8 16,7 

Дга6014 17,8 15,6 14,5 16,0 

Дга6015 19,8 15,9 14,7 16,8 

Дга6016 16,4 15,0 15,1 15,5 

Дга6017 20,9 15,2 19,0 18,4 

Дга6018 17,2 15,5 14,6 15,8 

Дга6019 20,2 14,9 17,6 17,6 

Дга6020 19,4 15,9 16,1 17,1 

Дга6021 18,0 14,7 14,8 15,8 

Дга6023 17,9 15,3 15,3 16,2 

Дга6024 16,3 15,7 13,8 15,3 

Дга6025 17,6 15,1 13,8 15,5 

Дга6026 16,5 14,8 13,6 15,0 

Дга6027 17,5 16,3 14,1 16,0 

Дга6035 16,5 15,3 15,6 15,8 

Дга6040 17,0 15,0 16,6 16,2 

Дга6045 17,0 14,8 16,0 15,9 

Дга6050 16,0 15,3 14,0 15,1 

ДК267 15,7 15,9 14,2 15,3 

ДК296 17,8 15,6 14,8 16,1 

ДК633/266 20,8 15,1 16,4 17,4 

ДК633 26,0 15,9 19,3 20,4 

Середнє 18,4 15,3 15,4 16,4 

НІР05 0,91 1,12 1,42 - 
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Гідротермічні умови 2010-2011 рр. в період наливу та дозрівання зерна 

були схожими. Невелика кількість опадів  2010 р. - 22,8 мм, 2011 р. - 39,4 мм  

за рівномірного розподілу, на фоні помірного температурного режиму, 

дозволили отримати досить близькі між собою значення збиральної вологості 

зерна незалежно від груп стиглості. 

Так, у 2010 р. середня вологість зерна ПГ ліній змінювалась в межах 

14,2-16,3%, і у вихідних ліній 15,1-15,9%. Нижчою вологістю зерна порівняно 

з кращою за цим показником вихідною лінією ДК633/266  15,1%  відзначались 

44,8% ПГ ліній, це, в першу чергу, Дга6008  14,2% , Дга6009  14,4% . 

Оцінка ПГ ліній за збиральною вологістю зерна засвідчила, що в І і ІІІ 

групі всі ПГ лінії мали її значення менші або на рівні з вихідними лініями. Так 

в І групі ця різниця була в межах 0,4-1,7%, в ІІІ групі – 0,2-1,0%. Лише у однієї 

лінії Дга6004 цей показник був на рівні з середньопізньою вихідною лінією 

ДК633  15,9% , а мінімальним – у лінії з першої групи Дга6008  14,2% . 

У 2011 р. спостерігалось деяке підвищення збиральної вологості зерна у 

окремих форм порівняно з 2010 р., але це несуттєво вплинуло на середню 

збиральну вологість зерна  15,4% , яка була лише на 0,1% більшою ніж у 2010 

р.  15,3% , при рівні вологості зерна ПГ ліній 13,6-19,3%. Більш детальний 

аналіз ліній за ознакою “збиральна вологість зерна” залежно від групи 

стиглості показав, що в І групі вона була в межах 14,2 - 17,6%. 

Найвищу вологість зерна мала ПГ лінія Дга6019  17,6% , що відповідно 

на 2,8% і 3,4% більше порівняно з вихідними лініями ДК296  14,8%  і ДК267 

 14,2% . Слід зазначити, що в даній групі всі ПГ лінії мали значення цього 

показника більші за вихідну лінію ДК267, але у ПГ ліній Дга6009  14,3%  і 

Дга6010  14,5%  ця різниця була мінімальною  0,1-0,3%). 

У ІІ групі 86,7% ПГ ліній вологість зерна була на 0,3-2,8% менше ніж у 

лінії ДК633/266  16,4% , а мінімальне значення відмічене у ліній Дга6026 

 13,6%  і Дга6025  13,8% . У свою чергу, в ІІІ групі всі без виключення ПГ 

лінії мали на 2,3-5,5% нижчу вологість зерна порівняно з вихідною лінією 
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ДК633  19,3% . Найменшою вона була у однієї з кращих ПГ ліній за 

збиральною вологістю зерна в 2011р. Дга6024 (13,8%). 

Ряд дослідників [178, 179] вказують на залежність збиральної вологості 

зерна кукурудзи від генотипу ліній і можливість виділення зразків здатних 

формувати сухе зерно, незалежно від умов вирощування. Серед 

досліджуваних зразків до таких можна віднести ПГ лінії Дга6035, Дга6005, 

Дга6016, які мали найменші коливання вологості зерна за роками  1,2-1,4%  і 

вихідну лінію ДК267  1,7% . 

Для успішного впровадження в сільськогосподарське виробництво, лінії 

кукурудзи повинні поєднувати в собі високу потенційну і стабільну 

врожайність зерна та низьку його збиральну вологість [156]. Співвідношення 

цих показників використовується в селекційному процесі при оцінці і доборі 

як більш конкурентних гібридних комбінацій, так і кращих інбредних ліній 

[180, 181], і позначається індексом Rн/м  tgφ  – відношення урожайності  т/га  

до вологості зерна  %  [182]. 

Дане відношення у проаналізованих нами ліній змінювалось від 0,05 до 

0,26. На рис. 3.4 представлені кращі лінії за співвідношенням урожайності 

зерна до його збиральної вологості, в середньому за 2009-2011 рр., яке було на 

рівні 0,22-0,26. 

 

Рис. 3.4. Порівняння урожайності і збиральної вологості зерна у кращих ліній 

кукурудзи, 2009-2011 рр. 
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Максимальним значенням індексу Rн/м  tgφ , характеризувалась ПГ 

лінія Дга6016 −0,26  Додаток У), серед вихідних ліній ДК296 – 0,22. 

Отже вищевикладений аналіз збиральної вологості зерна ліній, дозволяє 

сформулювати наступні висновки: 

– Середньопопуляційна збиральна вологість зерна ліній кукурудзи 

змінювалась в межах 15,0-20,4 %, максимальне її значення відзначено у 

вихідної лінії ДК633  20,4% , а мінімальне – у лінії Дга6026  15,0% . 

– Виділено лінії, які мали найменші коливання значень аналізованої 

ознаки за роками - Дга6035, Дга6005, Дга6016  1,2-1,4%  і ДК267-1,7%. 

– Максимальним значенням індексу Rн/м  tgφ , характеризувалась лінія 

Дга6016  0,26 , а серед вихідних – ДК296  0,22 . 

 

3.5. Врожайність зерна 

 

Основним показником оцінки ефективності селекційної роботи є 

зернова продуктивність гібридів. Врожайність зерна є інтегральним 

показником, який відображає її загальну стійкість до негативного впливу 

абіотичних, біотичних, антропогенних і інших чинників [183]. 

При цьому величина врожаю завжди є результатом компромісу між 

продуктивністю рослин кукурудзи і несприятливими умовами середовища 

[184]. Для отримання максимального врожаю, ознаки продуктивності та 

адаптивності повинні підбиратися і регулюватися так, що б у кожному 

окремому випадку вони як найкраще відповідали умовам вирощування [185].  

Реальна можливість об'єднання в одному генотипі кукурудзи 

продуктивності і екологічної стійкості пояснюється тим, що вони 

контролюються різними комплексами генів [186] і ця позиція підкріплюється 

підтвердженими селекційними досягненнями як в Україні [152, 187], так і в 

Європі [1]. 

При визначенні впливу різних чинників на ознаку “врожайність зерна” 

кукурудзи, встановлена значна роль генома у формуванні цієї ознаки, проте 



59 

при різних екоградієнтах, вплив генотипу нівелюється і умови вирощування 

ліній виступають на перший план [149]. 

На умови вирощування в 2009-2011 рр. досліджувані зразки 

відреагували неоднозначно, про що свідчать різні коефіцієнти варіації. Так 

краща стабільність генотипів, відмічалась у 2010 р., на що вказує найменший 

коефіцієнт варіації – 27,0%, а максимальним він був в стресових умовах       

2009 р. – 41,4%. У 2011 р. коефіцієнт варіації мав значення більше на 6,7% в 

порівнянні з 2010 р. і на 7,7% менше за 2009 р.  

Найбільш сприятливі умови для формування врожаю як вихідних, так і 

ПГ ліній кукурудзи спостерігалися в 2011 р., на що вказує їх середня 

врожайність, яка була у 2-4 рази вищою ніж у 2009 р., і в 1,5-2,2 в порівнянні з 

2010 р.  табл. 3.9 . 

Серед вихідних ліній найбільшим коливанням середньої врожайності 

зерна характеризувалась ДК633  чотирикратне збільшення врожайності у   

2011 р. порівняно з 2009 р. , що частково свідчить про інтенсивний тип реакції 

зазначеного генотипу. 

Таблиця 3.9 

Варіювання показника “врожайність зерна” ліній кукурудзи за різних 

умов вирощування 

Роки 

Вихідні лінії, т/га Параметри ПГ ліній 

Д
К
2
6
7
 

Д
К
2
9
6
 

Д
К
6
3
3
/2
6
6
 

Д
К
6
3
3
 

x ±t   x  , 
т/га 

Lim (min-

max , т/га 
V, % 

2009 1,40 2,36 2,46 0,80 1,74 ± 0,13 0,35 - 3,43 41,4 

2010 2,35 3,60 2,57 1,76 2,65 ± 0,13 1,04 - 4,02 27,0 

2011 4,05 4,62 2,33 3,19 3,66 ± 0,23 0,90 - 6,01 33,7 

Середнє 2,60 3,52 2,45 1,92 2,68 ± 0,14 0,87 - 4,0 27,9 

 

Найменшим воно було у лінії ДК633/266, врожайність якої стабільно 

залишалась на рівні 2,46±0,11 т/га. Середня врожайність зерна ПГ ліній також 
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збільшувалась з покращенням умов вирощування з 1,74  2009 р.  до 3,66 т/га 

 2011 р. . У роки досліджень вона у ПГ ліній змінювалось в межах 0,87-4,00 

т/га, причому у 56% зразків цей показник був на 0,08-1,38 т/га вищим за 

середній у вихідних ліній  2,62 т/га . Максимальна врожайність зерна 

відзначена у ДК296  3,52 т/га , а мінімальна  1,92 т/га  у ДК633. Достовірно 

перевищували першу 27,3% ПГ ліній, а другу - 78,8%. 

Загалом майже у половини  44,8%  ПГ ліній кукурудзи середня 

врожайність зерна була вища ніж у вихідних ліній ДК267  2,60 т/га  і 

ДК633/266  2,45 т/га , а у двох зразків – на рівні з ними  Дга6009 і Дга6005 . 

Достовірно високі показники, в середньому за 2009-2011 рр., мали ПГ 

лінії: Дга6016  4,00 т/га , Дга6014  3,82 т/га , Дга6025  3,64 т/га  і Дга6021  

 3,62 т/га   Додаток Ф, Х, Ц), врожайність яких на 2,8-13,6% була вищою за 

кращу із вихідних ліній – ДК296  табл. 3.10 . 

Головною причиною зменшення врожайності зерна в посушливі роки 

деякі автори [188, 189] вважають масове безпліддя рослин, котре пов’язується 

з відставанням цвітіння жіночих суцвіть від чоловічих.  

Посушливі умови 2009 р. стали відмінним фоном для добору 

стресстійких форм. Середня врожайність зерна ліній кукурудзи була 

найнижчою за роки досліджень  1,74 т/га  і змінювалась в межах 0,35-3,43 т/га. 

Попри це виділено ПГ лінії які характеризувались досить високим її 

значенням – Дга6016  3,43 т/га , Дга6005  2,86 т/га  і Дга6026  2,52 т/га , що на 

2,4-39,4% вище за кращу вихідну лінію ДК633/266  2,46 т/га . 

Покращання умов вирощування у 2010 р. порівняно з 2009 р., позитивно 

вплинуло на підвищення врожайності більшості ПГ і вихідних ліній (0,11-2,29 

т/га), але слід зазначити наявність генотипів – Дга6011, Дга6026, Дга6005, у 

яких під дією високих температур спостерігали пошкодження листового 

апарату і, як наслідок, зниження врожайності зерна. Загальний кількісний 

розподіл ліній за ознакою “врожайність зерна”, показав, що 55,2% ПГ ліній 

сформували врожайність 2,67-3,56 т/га, тобто в межах врожайності двох 

кращих вихідних ліній ДК296  3,60 т/га  і ДК633/266  2,57 т/га . 
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Найкращими за цим показником виявились ПГ лінії Дга6014  3,73 т/га  і 

Дга6016  4,02 т/га , які відповідно на 3,6% і 11,7% перевищували ДК296. 

Таблиця 3.10 

Врожайність зерна ліній кукурудзи, т/га 

Лінії 
Роки 

Середнє 
Відхилення від середньої у 

вихідних ліній 2009 2010 2011 

Дга6001 2,21 2,74 3,81 2,92 0,30 

Дга6002 0,95 2,49 3,76 2,40 -0,22 

Дга6003 2,21 3,36 4,08 3,22 0,60 

Дга6004 0,35 1,37 0,90 0,87 -1,75 

Дга6005 2,86 1,52 3,16 2,51 -0,11 

Дга6007 1,61 2,78 3,72 2,70 0,08 

Дга6008 2,24 3,33 3,33 2,97 0,35 

Дга6009 0,64 2,39 4,65 2,56 -0,06 

Дга6010 1,73 3,10 4,57 3,13 0,51 

Дга6011 2,06 1,90 1,99 1,98 -0,64 

Дга6012 1,21 1,49 2,46 1,72 -0,90 

Дга6013 1,94 2,93 4,99 3,29 0,67 

Дга6014 2,29 3,73 5,44 3,82 1,20 

Дга6015 0,68 1,04 2,68 1,47 -1,15 

Дга6016 3,43 4,02 4,54 4,00 1,38 

Дга6017 0,73 2,16 2,86 1,92 -0,70 

Дга6018 2,31 2,68 5,41 3,47 0,85 

Дга6019 1,86 2,70 4,02 2,86 0,24 

Дга6020 1,32 2,67 1,49 1,83 -0,79 

Дга6021 1,60 3,24 6,01 3,62 1,00 

Дга6023 1,59 1,91 1,93 1,81 -0,81 

Дга6024 0,65 2,94 3,21 2,27 -0,35 

Дга6025 2,36 3,56 5,01 3,64 1,02 

Дга6026 2,52 2,18 5,02 3,24 0,62 

Дга6027 1,15 2,41 2,25 1,94 -0,68 

Дга6035 1,79 2,99 3,41 2,73 0,11 

Дга6040 2,30 3,10 3,80 3,07 0,45 

Дга6045 1,70 3,00 3,50 2,73 0,11 

Дга6050 2,10 3,10 4,20 3,13 0,51 

ДК267 1,40 2,35 4,05 2,60 

2,62 
ДК296 2,36 3,60 4,62 3,52 

ДК633/266 2,46 2,57 2,33 2,45 

ДК633 0,80 1,76 3,19 1,92 

Середнє 1,74 2,64 3,65 2,68 - 

НІР05 0,52 0,54 0,62 - - 
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Як зазначалось раніше, максимальну середню врожайність  3,65 т/га  всі 

зразки мали у 2011 р. відповідно вищу ніж в 2009 і 2010 рр. на 1,91 і 1,01 т/га. 

У п’яти  17,2%  ПГ ліній  Дга6021, Дга6014, Дга6018, Дга6026, Дга6025  вона 

перевищувала 5,0 т/га, тоді як у кращої вихідної лінії ДК296 досягла 4,62 т/га. 

Порівняння врожайності ПГ і вихідних ліній в посушливий 2009 р. і 

сприятливий 2011 р., дозволило розділити їх за рівнем реакції на умови 

вирощування. Загалом, у більшої частини генотипів врожайність зерна зросла 

в 2011 р., порівняно з 2009 р. на 0,17-4,42 т/га, а з 2010 р. − на 0,02-2,84 т/га. У 

свою чергу, лінії Дга6020, Дга6004, ДК633/266, Дга6027, навпаки відреагували 

деяким зменшенням врожайності на 0,16-1,18 т/га при покращенні умов 

вирощування. Найкращими за ознакою “врожайність зерна” виявилися 6 ПГ 

ліній  Дга6021, Дга6025, Дга6026, Дга6018, Дга6014, Дга6021 , які достовірно 

перевищували на 0,37-1,36 т/га кращу вихідну лінію ДК296  4,62 т/га . 

Максимальним проявом даної ознаки, серед них відзначалась ПГ лінія 

Дга6021, з показником 6,01 т/га, це було вище за ДК296 на 30,1%. 

Стабільною продуктивністю  виражене відсотковою різницею прибавки 

врожайності у 2011 р. порівняно з 2009 р. , характеризувались наступні ПГ 

лінії: Дга6005, Дга6011, Дга6016, Дга6020 і Дга6023  відхилення склало          

від -3,2 до 24,3% . У половини проаналізованих зразків  14 генотипів  різниця 

у врожайності зерна змінювалась в межах 32,6-57,8% і у 9 зразків  Дга6009, 

Дга6024 і ін.  − від 60,7% до 86,2%, що свідчить про інтенсивний тип реакції 

останньої групи. Серед вихідних ліній стабільною врожайністю відзначалась 

лише ДК633/266  -5,3% , у решти  ДК267, ДК296, ДК633  прибавка 

врожайності була в межах 49,0-74,8%. 

В підсумку слід зазначити, що новостворені ПГ лінії плазми Ланкастер, 

не поступалися за врожайністю зерна вихідним, а деякі навіть суттєво 

перевищували їх як в окремі роки, так і в середньому за роки випробувань. 

Для більш ефективної оцінки селекційного матеріалу та подальшого 

добору важливо встановити кореляційну залежність між ознаками та виявити 

рівень їх мінливості [190]. 
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За Б. А. Доспеховым, кореляційна залежність між ознаками при r<0,3 

вважається слабкою, при r = 0,3-0,7 – середньою, а при r>0,7 – сильною [130].  

За результатами кореляційного аналізу між основними 

морфобіологічними і господарсько цінними ознаками, було встановлено, що 

високі кореляції отримано між оцінками per se за ознаками “висота 

прикріплення качана” та “висота рослин” і тривалість періоду “сходи − 

цвітіння 50% качанів”, він був позитивним і дорівнював r= +0,757 і r= +0,485. 

Також виявлені стійкі кореляційні зв’язки між збиральною вологістю 

зерна та тривалістю періоду сходи − цвітіння 50% качанів і висотою 

прикріплення качана. Коефіцієнт взаємозв’язку відповідно складав r =+0,534 і 

r =+0,459. Тобто, вивчені лінії з низьким прикріпленням качана і меншим 

періодом сходи − цвітіння 50% качанів, з вірогідністю близько 50% 

характеризувались пониженою збиральною вологістю зерна  табл. 3.11 . 

Таблиця 3.11 

Кореляційний зв’язок між основними селекційними показниками ліній 

кукурудзи, (2009-2011 рр.) 

Показники 
Врожайність 

зерна 

Збиральна 

вологість 

зерна 

Висота 

рослин 

Висота 

прикріплення 

качана 

Збиральна вологість 

зерна 
-0,484* - - - 

Висота рослин -0,223* 0,290* - - 

Висота прикріплення 

качана 
-0,140* 0,459* 0,757* - 

Тривалість періоду 

сходи-цвітіння 50% 

качанів 

-0,257* 0,534* 0,105* 0,485* 

Примітка. *Кореляція суттєва на 5-% рівні значущості при r > 0,360. 

 

Між ознаками “врожайність зерна” і “висота рослин”, “тривалість 

періоду сходи − цвітіння 50% качанів” та “висота прикріплення качана” 

зафіксована від’ємна слабка кореляція  r=±0,223, r=±0,257, r=±0,140 , що 

свідчить про незалежний характер їх успадкування 
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Встановлена від’ємна середня кореляційна залежність між урожайністю 

зерна і збиральною вологістю – r=±0,484. 

Отже отримані результати експериментальних досліджень дозволяють 

зробити наступні висновки: 

– Середня врожайність зерна 56,0% подвоєних гаплоїдних ліній кукурудзи 

перевищувала середній її рівень у вихідних ліній на 0,08-1,38 т/га. 

– Достовірно вищу насіннєву продуктивність в середньому за                     

2009-2011 рр. порівняно з вихідними лініями, мали зразки: Дга6021   

 3,62 т/га , Дга6025  3,64 т/га , Дга6014  3,82 т/га  і Дга6016  4,00 т/га . 

– Незважаючи на екстремальні умови вирощування 2009 р., окремі лінії 

сформували високу врожайність зерна - Дга6016  3,43 т/га , Дга6005 

(2,86 т/га  і Дга6026  2,52 т/га . 

– В оптимальних умовах вирощування 2011 р. висока врожайність зерна 

відмічена у подвоєних гаплоїдних ліній: Дга6009  4,65 т/га , Дга6013 

 4,99 т/га , Дга6025  5,01 т/га , Дга6026  5,02 т/га , Дга6018  5,41 т/га , 

Дга6014  5,44 т/га , Дга6021  6,01 т/га . 

– Відносно стабільною врожайністю зерна за роки досліджень 

відзначались лінії Дга6005, Дга6011, Дга6016, Дга6020 і Дга6023. 

– Зафіксована від’ємна слабка кореляція між врожайністю зерна та 

основними морфобіологічними ознаками: “висота рослин”  r=±0,223), 

тривалість періоду “сходи − цвітіння 50% качанів”  r=±0,257  та “висота 

прикріплення качана”  r=±0,140 , що вказує на незалежний характер їх 

успадкування і від’ємна середня зі збиральною вологістю – r=±0,484. 

 

3.6. Жаростійкість і холодостійкість 

 

Недостатня екологічна стабільність значно знижує урожайний потенціал 

сучасних гібридів кукурудзи [177, 191, 192]. Тому добору і оцінці 

високоадаптивних форм кукурудзи, приділяється особлива увага в сучасних 

селекційних програмах. 
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Пошук жаростійких гібридів кукурудзи в основному базується: на 

використанні ранньостиглих гомозиготних ліній, показниках структури 

урожаю в посушливі роки, різних строках сівби і підвищеній густоті стояння 

рослин [193]. 

Останнім часом створення матроклінних гаплоїдів кукурудзи з високим 

адаптивним потенціалом вирішене шляхом використання технології масового 

прискореного отримання подвоєних гаплоїдних ліній. Вони здатні формувати 

стабільний урожай в несприятливих умовах вирощування [75, 194]. 

Аналіз даних лабораторних досліджень ліній кукурудзи за 

жаростійкістю, яка визначалася шляхом пророщування насіння при граничних 

температурах, дав можливість диференціювати матеріал, що вивчався, за 

рівнем стійкості до високих температур. У ході проведеного лабораторного 

аналізу 33 ліній, виділено зразки з 4 типами реакції проростків на 

екстремально високу жару  рис. 3.5). 

 

Рис. 3.5. Співвідношення ліній кукурудзи за рівнем жаростійкості, % 

 

Генотипи з максимальним проявом цієї ознаки − високожаростійкі не 

виявлені, що пов'язано, в першу чергу, з відсутністю таких форм у вихідному 

матеріалі. 
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До групи жаростійких форм були віднесені наступні зразки: Дга6005, 

Дга6009, Дга6011, Дга6014, Дга6023 і Дга6027. Серед вихідних ліній, 

жаростійкі форми не виявлені, тому лінії ДК633/266, ДК267 і ДК633 були 

віднесені до середньожаростійкої групи, а лінія ДК296 − до слабожаростійкої. 

Таким чином, незважаючи на відсутність серед вихідних компонентів 

генотипів з високими оцінками жаростійкості, в результаті доборів були 

виділені такі форми серед подвійних гаплоїдних ліній [195]. 

У процесі досліджень було визначено, що ряд зразків, які відзначались 

високим балом жаростійкості мали меншу тривалість періоду сходи − цвітіння 

качана ніж середньожаростійкі вихідні лінії: ДК267, ДК633/266 і ДК633, у 

яких цей показник був в межах 53-59 діб, тоді як у ПГ жаростійких ліній: 

Дгa6005, Дгa6009, Дгa6011, Дгa6014, Дгa6023 і Дгa6027 він коливався в межах 

49-54 діб  табл. 3.12 . 

Необхідно, також виділити жаростійкі лінії Дга6005 і Дга6009, як 

генотипи з найменшою тривалістю періоду сходи − цвітіння качана  49-50 

діб , що достовірно менше ніж у найбільш скоростиглої вихідної лінії ДК296           

 51 доба . Подібна закономірність в зменшенні тривалості періоду сходи-

цвітіння 50% качанів відзначалася і в інших дослідженнях [20]. 

Отримані результати свідчать про те, що добір вихідних компонентів 

відіграє важливу роль в подальшому прояві адаптивних властивостей нових 

ПГ ліній кукурудзи, і тому при створенні високожаростійких генотипів за 

допомогою методу гаплоїдії, вихідні батьківські форми необхідно підбирати з 

максимальною експресією цієї селекційної ознаки [115]. Подібні результати 

при селекції методом гаплоїдії отримані також закордонними дослідниками 

[196-198]. 

Слід зазначити, що зазвичай лінії плазми Ланкастер характеризуються 

високими показниками жаростійкості [199], тому добір форм стійких до 

стресових умов в літній період може бути досить ефективним серед таких 

генотипів. 
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Таблиця 3.12 

Жаростійкість і морфо-біологічні ознаки ліній кукурудзи, (2009-2011 рр.) 

Назва 

ліній 

Жаростійкість Тривалість 

періоду сходи -

цвітіння 50% 

качанів, діб 

Висота 

рослин, 

см 

Висота 

прикріплення 

качана, см 

Сумарний 

індекс, 

бал 

Ступінь 

жаростій 

кості 

Дга6001 3 *срж 54 131,5 38,2 

Дга6002 3 срж 59 134,8 50,9 

Дга6003 1 нж 57 162,1 59,8 

Дга6004 1 нж 57 160,4 54,0 

Дга6005 4 ж 50 147,7 41,6 

Дга6007 2 слж 54 127,3 39,6 

Дга6008 2 слж 52 138,5 34,8 

Дга6009 4 ж 50 168,4 48,5 

Дга6010 2 слж 50 167,3 55,5 

Дга6011 4 ж 54 146,8 46,3 

Дга6012 2 слж 54 159,7 47,2 

Дга6013 2 слж 55 152,7 51,8 

Дга6014 4 ж 54 135,2 44,7 

Дга6015 2 слж 56 150,1 51,1 

Дга6016 3 срж 58 152,9 52,3 

Дга6017 2 слж 55 139,5 47,2 

Дга6018 1 нж 52 137,6 44,7 

Дга6019 1 нж 52 147,4 48,3 

Дга6020 3 срж 56 155,8 52,4 

Дга6021 1 нж 52 144,3 42,3 

Дга6023 4 ж 54 124,0 39,8 

Дга6024 3 срж 57 134,2 42,9 

Дга6025 2 слж 54 131,2 44,7 

Дга6026 2 слж 54 155,2 55,1 

Дга6027 4 ж 54 151,7 46,0 

Дга6035 1 нж 52 142,4 41,3 

Дга6040 3 срж 53 156,3 46,5 

Дга6045 3 срж 54 142,9 40,4 

Дга6050 3 срж 54 144,0 45,2 

ДК267 3 срж 53 168,6 49,7 

ДК296 2 слж 52 133,5 45,5 

ДК633/266 3 срж 56 167,7 55,5 

ДК633 3 срж 59 174,1 60,6 
 Примітка: * ж – жаростійкі, срж – середньожаростійкі, слж –  слабожаростійкі,  

нж - нежаростійкі. 
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Іншими важливими показниками, що характеризують стійкість до 

стресових умов ліній кукурудзи являється висота рослин і висота 

прикріплення качана. При селекційному доборі, показник висоти рослин 

можна використовувати для визначення стійкості до жари і посухи, оскільки 

за несприятливих умов в першій половині вегетації параметри висоти рослин 

можуть значно знижуватися. Відомо, що генотипи, які формують компактні, 

невисокі, зі збалансованою архітектонікою рослини в меншій мірі схильні до 

коливань цієї ознаки, за рахунок чого відзначаються підвищеною стійкістю до 

стресу [200]. 

У той же час О. Н. Панфілова і С. Ю. Сергеєв [150] відмічають, що 

тільки високорослі форми кукурудзи формували велику продуктивність зерна 

і були більш стійкими до стресових чинників середовища. У наших 

дослідженнях такої закономірності не встановлено, навпаки, спостерігалася 

порівняно невелика висота рослин жаростійких ПГ ліній кукурудзи плазми 

Ланкастер. 

Зокрема, у ПГ ліній в середньому за роки досліджень вона становила: 

147,7 см  Дга6005 , 146,8 см  Дга6011 , 135,2 см  Дга6014), 124,0 см  Дга6023 , 

151,7 см  Дга6027  і тільки у лінії Дга6009 цей показник був вище середнього 

− 168,4 см. 

Поряд з негативним впливом жари і посухи на рослини кукурудзи, 

важливим чинником формування стабільної продуктивності є умови 

формування рослин на початку вегетації, особливо у весняний період, коли 

добова температура може сягати 15-20ºС, а в нічний час знижується до 5-8ºС. 

За таких умов уповільнюється ріст і розвиток рослин [201]. 

У зв'язку з розширенням площ посіву ранньостиглих і середньоранніх 

гібридів кукурудзи в Україні, і особливо в північних регіонах, гостро постає 

проблема їх холодостійкості. На початку вегетації холод призводить до 

зрідження посівів та затримки розвитку у нехолодостійких форм, восени 

викликає затримку визрівання і збільшення вологості зерна, інколи тривале 

похолодання негативно впливає на якість зерна та насіння [202, 203].  



69 

Встановлено, що низькі температури знижують у рослин кукурудзи 

інтенсивність фотосинтезу, фотохімічну активність хлоропластів, руйнують 

пластидні пігменти, негативно впливають на запилення, внаслідок чого різко 

зменшується продуктивність рослин [204, 205].  

Створення сучасних гібридів кукурудзи передбачає цілеспрямований 

добір вихідного матеріалу не лише за селекційно-господарськими, але й за 

фізіологічними ознаками [206, 207]. 

Виходячи з вище викладеного, нами була проведена оцінка і добір на 

холодостійкість за методикою Д. Ф. Проценка та П. С. Мишустиной [135] 

ліній кукурудзи.  

Згідно якої насіння пророщується при порогових температурах, 

протягом трьох – чотирьох тижнів рулонним методом в холодильній камері, 

при температурі +8
0
С. В подальшому у відповідності з зазначеною методикою 

проводилось оцінювання за 4 - бальною шкалою схожості насіння. Наступний 

етап включає також 4 - бальну оцінку енергії проростання, виходячи з 

довжини корінчика. Щоб виключити помилки при оцінці схожості насіння, 

паралельно визначалась лабораторна схожість. Для визначення підсумкової 

оцінки зразка, одержані бали складались і розподілялись у відповідності з 

ранговим підсумковим індексом. 

За результатом проведеного аналізу, за рівнем холодостійкості, лінії 

були розподілені на наступні групи: високохолодостійкі – 6 ліній  Дга6002, 

Дга6003, Дга6011, Дга6013, Дга6014 і ДК633/266 , холодостійкі – 10 і 

нехолодостійкі – 17  табл. 3.13). 

Загалом вихідні лінії отримали високий підсумковий ранговий індекс 

 ДК633/266 − високохолодостійка, ДК267 і ДК633 − холодостійкі , окрім лінії 

ДК296 віднесеної до нехолодостійких форм. 

В підсумку, за результатом дослідження на холодо- та жаростійкість 

подвоєних гаплоїдних ліній, виділено 20,7% жаростійких, 27,6% − 

середньожаростійких, 17,2% − високохолодостійких і 27,6% − холодостійких 

ліній. 
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Таблиця 3.13 

Холодостійкість ліній кукурудзи, 2009-2011 рр. 

Назва ліній 
Сумарний 

індекс, бал 

Ступінь 

холодостійкості 

Лабораторна 

схожість насіння, 

% Дга6001 6 холодостійкі 90 

Дга6002 7 високохолодостійкі 98 

Дга6003 7 високохолодостійкі 94 

Дга6004 5 холодостійкі 94 

Дга6005 2 нехолодостійкі 92 

Дга6007 2 нехолодостійкі 96 

Дга6008 6 холодостійкі 92 

Дга6009 2 нехолодостійкі 100 

Дга6010 3 нехолодостійкі 93 

Дга6011 8 високохолодостійкі 100 

Дга6012 5 холодостійкі 91 

Дга6013 8 високохолодостійкі 98 

Дга6014 8 високохолодостійкі 96 

Дга6015 3 нехолодостійкі 96 

Дга6016 3 нехолодостійкі 100 

Дга6017 3 нехолодостійкі 100 

Дга6018 2 нехолодостійкі 94 

Дга6019 3 нехолодостійкі 90 

Дга6020 5 холодостійкі 94 

Дга6021 2 нехолодостійкі 92 

Дга6023 6 холодостійкі 98 

Дга6024 3 нехолодостійкі 100 

Дга6025 2 нехолодостійкі 96 

Дга6026 2 нехолодостійкі 100 

Дга6027 5 холодостійкі 100 

Дга6035 5 холодостійкі 96 

Дга6040 3 нехолодостійкі 89 

Дга6045 3 нехолодостійкі 94 

Дга6050 3 нехолодостійкі 94 

ДК267 5 холодостійкі 93 

ДК296 3 нехолодостійкі 90 

ДК633/266 8 високохолодостійкі 93 

ДК633 5 холодостійкі 92 

 

Слід зазначити що ці дві фізіологічні ознаки-антиподи та малосумісні в 

одному генотипі. Попри це нами були виділені ПГ лінії які поєднували в собі 
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високу холодостійкість і жаростійкість – Дга6014, Дга6011; холодостійкість і 

жаростійкість – Дга6027, Дга6023; холодостійкість і середню жаростійкість – 

Дга6020, Дга6001; високу холодостійкість і середню жаростійкість – Дга6002 

 рис. 3.6 . 

 

Рис. 3.6. Діаграма порівняльної бальної оцінки ліній за жаро- та 

холодостійкістю, бали 

 

За результатами проведеного лабораторного дослідження ПГ ліній, нам 

вдалося виділити генотипи, які характеризувались високою термостійкістю і в 

подальшому будуть використані, за вихідні батьківські форми при створені 

високоадаптивних гібридів кукурудзи [195]. 

Вищевикладений матеріал дає можливість сформулювати наступні 

висновки: 

- Диференціація ліній кукурудзи за ознакою “жаростійкість” дозволила 

виділити 6 жаростійких форм  Дга6005, Дга6009, Дга6011, Дга6014, 

Дга6023, Дга6027 . 
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- Жаростійкі подвоєні гаплоїдні лінії Дга6005, Дга6009 характеризувалися 

меншою тривалістю періоду сходи − цвітіння 50% качанів на 3-4 доби, у 

порівнянні з середньожаростійкою вихідною лінією ДК267. 

- Більшість подвоєних гаплоїдних ліній кукурудзи відзначались низькою 

стійкістю до холоду. Тільки лінії Дга6011, Дга6014, Дга6013 і вихідна 

лінія ДК633/266 мали високу холодостійкість. 

- Виділено подвоєні гаплоїдні лінії які поєднували високу холодостійкість 

і жаростійкість – Дга6014, Дга6011; холодостійкість і жаростійкість – 

Дга6027, Дга6023; високу холодостійкість і середню жаростійкість – 

Дга6002; холодостійкість і середню жаростійкість – Дга6020, Дга6001. 

- Використання в селекції створених жаро- та холодостійких подвоєних 

гаплоїдних ліній, сприятиме підвищенню ефективності селекційного 

процесу і створенню високопродуктивних гібридів з високим 

адаптивним потенціалом. 
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РОЗДІЛ 4 

 

КОМБІНАЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ ПОДВОЄНИХ ГАПЛОЇДНИХ ЛІНІЙ 

КУКУРУДЗИ  

 

 

4.1. Врожайність зерна 

 

Інтенсифікація селекційного процесу кукурудзи пов'язана із 

застосуванням генетико-статистичних методів, що дозволяють отримати 

повну інформацію про генетичні системи контролю кількісних ознак і 

найважливіших біологічних властивостей, а також сприяють правильному 

вибору напрямків роботи і всебічної оцінки конкретного матеріалу [160, 208]. 

Основною метою селекційного процесу при створенні 

високопродуктивних гібридів кукурудзи є оцінка вихідного матеріалу за 

комбінаційною здатністю  КЗ  [209-211]. 

Це також найбільш відповідальний етап при селекційній оцінці нових 

подвоєних гаплоїдних ліній. Від правильності і оперативності її проведення 

залежить реалізація самої ідеї прискорення створення кінцевого продукту − 

гібриду для виробничого використання [12, 212, 213]. 

За результатом оцінок ліній за КЗ, селекціонер може направити свої 

зусилля на роботу з більш перспективним матеріалом [21]. 

Під терміном “комбінаційна здатність” розуміється здатність ліній 

давати при схрещуванні з іншими лініями, простими гібридами або сортами 

гетерозисне потомство, що має підвищену життєздатність і врожайність [214, 

215]. 

G. F. Sprague і L. A. Tatum (1942) [216] запропонували комбінаційну 

цінність будь яких селекційних зразків виражати двома способами: середньою 

величиною гетерозису, що проявляється по усіх гібридних комбінаціях 

отриманих за їх участі − загальна комбінаційна здатність  ЗКЗ  і відхиленням 
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від цієї величини конкретної комбінації − специфічна комбінаційна здатність 

 СКЗ . 

В окремих ліній оцінки ЗКЗ і СКЗ значно варіюють за зміни умов 

навколишнього середовища. При цьому спостерігаються відмінності в 

екологічній оцінці загальної і специфічної комбінаційної здатності [217]. 

Найбільш цінними є генотипи, що поєднують високі значення загальної 

і специфічної комбінаційної здатності з їх стабільністю в різних умовах 

зовнішнього середовища [218]. 

Найбільший практичний інтерес при селекції на гетерозис представляє 

оцінка комбінаційної здатності за ознакою “врожайність зерна” [219, 220]. 

Для визначення комбінаційної здатності 33 ліній кукурудзи за ознакою 

“врожайність зерна”, в системі неповних тесткросів, протягом 2009-2011 рр. 

отримано 99 гібридних комбінацій, які надалі вивчалися в контрольному 

розсаднику. За тестери використовували сестринські гібриди геноплазми 

Айодент ДК744×ДК274-3 (t1 , Крос 287М  t2  та змішаної − ДК500×ДК307-5 

(t3). 

Згідно з оцінками ефектів загальної комбінаційної здатності  ЗКЗ  усі 

лінії були розділенні на три класи: 

1 клас – зразки, оцінки ЗКЗ яких були достовірно вищі за середню по 

досліду;  

2 клас – з оцінками ЗКЗ, що достовірно не відрізнялись від середньої по 

досліду;  

3 клас – з оцінками ЗКЗ достовірно нижчими середньої по досліду. 

Протягом років досліджень, спостерігалось значне коливання відсотка 

ліній, в залежності від розподілу генотипів по класам, що в першу чергу, 

пов’язано з впливом погодних умов. 

Зокрема, в посушливих умовах 2009 р. відносна кількість ліній першого 

класу складала 37,9%, другого – 13,8% та третього 48,3%. У 2011р. з 

покращанням умов вирощування спостерігалось чотирикратне збільшення 

кількості ліній з оцінками ЗКЗ ІІ класу (до 55,2% )  рис. 4.1). 
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Рис. 4.1. Розподіл ліній на класи оцінками ефектів ЗКЗ відносно ознаки 

“врожайність зерна”, % 

 

В умовах 2010 р., відбулось зменшення в порівнянні з 2009 р. на 6,9% 

кількості ліній першого і третього класу, відповідно до 31,0% і 41,4%, та 

збільшення у два рази числа зразків віднесених до другого класу. 

У 2011 р. спостерігалась схожа ситуація з розподілом ПГ ліній, коли за 

рахунок зменшення відсотка ліній третього і першого класу порівняно з 2010р. 

(на 13,8%), збільшився вдвічі відсоток ліній віднесених до 2 класу  55,2% . 

Загалом протягом періоду досліджень (2009-2011 рр.), спостерігалась 

тенденція до зменшення кількості ліній, які характеризувались оцінками 

ефектів ЗКЗ достовірно вищими або нижчими від середньої за дослідом, і 

збільшення числа ліній з оцінками ЗКЗ, які достовірно не відрізнялися від 

середньої по досліду. 

В умовах 2009 р., значення ефектів загальної комбінаційної здатності,  
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проаналізованих генотипів, було в межах від -1,38 до 1,01 т/га  табл. 4.1 . 

Таблиця 4.1 

Оцінка ефектів загальної комбінаційної здатності ліній кукурудзи за 

ознакою “врожайність зерна”, т/га 

Назва лінії 
Ефекти ЗКЗ (gi) Класи ЗКЗ 

2009 р. 2010 р. 2011 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 

Дга6001 1,01 -0,42 -0,66 1 3 3 

Дга6002 -0,67 -0,34 -0,42 3 3 3 

Дга6003 0,51 0,41 0,81 1 1 1 

Дга6004 -0,34 -0,30 0,38 3 3 1 

Дга6005 -0,40 -0,67 -0,41 3 3 3 

Дга6007 -0,27 0,04 0,05 3 2 2 

Дга6008 -1,38 -1,23 -0,96 3 3 3 

Дга6009 0,30 -0,27 0,27 1 3 2 

Дга6010 -0,22 0,40 0,32 3 1 2 

Дга6011 0,80 0,10 -0,43 1 2 3 

Дга6012 -0,62 -0,21 0,21 3 2 2 

Дга6013 0,81 0,38 0,10 1 1 2 

Дга6014 0,51 1,24 0,53 1 1 1 

Дга6015 0,47 0,27 -0,06 1 1 2 

Дга6016 1,00 0,70 1,29 1 1 1 

Дга6017 1,01 0,23 0,39 1 2 1 

Дга6018 0,76 0,05 -0,28 1 2 2 

Дга6019 -0,65 1,22 0,16 3 1 2 

Дга6020 -0,45 0,55 0,23 3 1 2 

Дга6021 0,47 0,05 0,20 1 2 2 

Дга6023 0,04 -0,28 -1,13 2 3 3 

Дга6024 -0,92 -0,69 0,02 3 3 2 

Дга6025 0,01 -0,07 0,27 2 2 2 

Дга6026 -0,19 0,22 0,19 3 2 2 

Дга6027 -0,03 -0,43 -0,86 2 3 3 

Дга6035 -0,68 -0,36 -0,33 3 3 2 

Дга6040 -0,75 -1,06 -0,78 3 3 3 

Дга6045 -0,09 -0,89 -0,08 2 3 2 

Дга6050 -0,34 0,36 -0,23 3 1 2 

ДК267 0,05 -0,75 -0,76 2 3 3 

ДК296 0,10 0,36 0,61 2 1 1 

ДК633/266 0,60 0,39 0,77 1 1 1 

ДК633 -0,46 0,97 0,56 3 1 1 

НІР05 g(i) 0,16 0,24 0,35 - - - 

НІР05 (g(i) -g(j)) 0,23 0,35 0,51 - - - 
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Позитивні оцінки мали 13 ПГ ліній, а максимальними вони були у 

генотипів Дга6017 і Дга6001  1,01 т/га , Дга6016  1,00 т/га , що значно вище за 

кращу вихідну лінію ДК633/266  0,60 т/га .  

Покращення умов вирощування у 2010-2011 рр. сприяло збільшенню 

кількості ПГ ліній з позитивними значеннями ефектів ЗКЗ до 15 та 16 зразків 

відповідно. 

Разом з тим спостерігалось зростання значень ефектів ЗКЗ у порівнянні з 

2009 р. на 18,6%  2010 р.  і 21,7%  2011 р. . Так у 2010 р. високими 

показниками відзначались ПГ лінії Дга6014  1,24 т/га  і Дга6019  1,22 т/га , а 

серед вихідних ліній виділялась ДК633  0,97 т/га . В умовах 2011 р. найвищі 

значення оцінок ЗКЗ мала лінія Дга6016  1,29 т/га , яка переважала на 40,3%, 

кращу вихідну лінію ДК633/266  0,77 т/га . 

Протягом років випробувань максимально високі оцінки ефектів ЗКЗ за 

ознакою “врожайність зерна” відмічались у ліній Дга6016, Дга6003 і Дга6014 

 Додаток Ш, Щ). 

Стабільно високими оцінками ефектів ЗКЗ характеризувалися подвоєні 

гаплоїдні лінії Дга6015, Дга6025, Дга6017, Дга6021, Дга6018 і Дга6013. 

Кількість зразків, які протягом років випробувань відносились до 3 класу 

становило 13,8%  Дга6002, Дга6005, Дга6040, Дга6008 , що вказує на низьку 

селекційну цінність. 

Ряд ПГ ліній змінювали оцінки ефектів ЗКЗ при покращенні умов 

вирощування з негативних на позитивні  Дга6007, Дга6010, Дга6012, Дга6050, 

Дга6026, Дга6019 і Дга6020 , що свідчить про їх чутливість до погодних умов 

та інтенсивний тип реакції. 

У той час як деякі ПГ лінії  Дга6009, Дга6011 та Дга6001) навпаки, 

підвищували оцінки ЗКЗ при несприятливих умовах вирощування 2009 р., що 

характеризує їх як цінний матеріал для створення високопродуктивних 

гібридів кукурудзи адаптованих до стресових умов. 

Вихідні батьківські форми, по-різному відреагували на зміну 

гідротермічних умов в роки випробувань. Зокрема, лінії ДК633/266 і ДК296 
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відзначились стабільно високими оцінками ефектів ЗКЗ за ознакою 

“врожайність зерна”. Лінія ДК267 у 2009 р. мала середнє позитивне значення 

цієї ознаки  2 клас , а у наступні роки від’ємні  3 клас , у свою чергу ДК633, 

навпаки, виявилась дуже чутливою до стресових умов 2009 р., коли оцінки 

ЗКЗ відповідали 3 класу, але в наступні роки позитивно відреагувала на їх 

покращання [55].  

Специфічна комбінаційна здатність ліній, поряд з ЗКЗ, є визначальною в 

селекції гібридів кукурудзи. Зокрема, константи СКЗ дозволяють виділити 

кращі комбінації серед тесткросів [218]. 

Відомо, що оцінки варіанс СКЗ схильні до значної варіабельності 

залежно від погодних умов, тому важливо добирати гібридні комбінації не 

лише з високими значеннями констант, але і ті, які характеризуються 

стабільністю показників за роки досліджень [221-223]. 

Визначення СКЗ подвоєних гаплоїдних ліній за ознакою “урожайність 

зерна” засвідчило, що кількість зразків, варіанса СКЗ яких не перевищувала 

середню, суттєво не змінювалась за роками і складала 17-19 зразків. 

Зокрема, в 2009 р. при середній варіансі 0,15, низькі показники мали 

65,5% ПГ ліній, це, в першу чергу, Дга6002, Дга6010  -0,01 . Серед вихідних 

ліній за цим показником кращими були ДК633/266  0,04  і ДК296  0,11 . В 

2010 р. спостерігалось незначне збільшення середньої варіанси до 0,19, що не 

істотно вплинуло на число ПГ ліній з варіансою СКЗ нижчою за середню 

(58,6%). Мінімальні її значення мали ПГ лінії Дга6019, Дга6008  -0,03 , що 

менше за кращі вихідні лінії ДК633/266  0,001  і ДК296  0,10).  

У 2011 р. середнє значення варіанси СКЗ становило 0,16. Більше ніж у 

половини ПГ ліній і вихідної лінії ДК633 відмічалось низьке значення СКЗ в 

межах від -0,05 до 0,15, а найменшою вона була у ПГ ліній Дга6003 і Дга6045 

(-0,05   табл. 4.2). 

Низькі значення варіанси СКЗ перелічених зразків, свідчать про 

можливість зазначених генотипів формувати однаковий рівень врожайності 

при всіх схрещуваннях, і тому їх бажано використовувати в якості 
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батьківських компонентів гібридних комбінацій з більш складною генетичною 

структурою, або для включення у синтетичні популяції [221]. 

Таблиця 4.2 

Варіанси специфічної комбінаційної здатності ліній кукурудзи за ознакою 

“врожайність зерна” 

Назва лінії 
2009 р. 2010 р. 2011 р. 

δsi
2 

СКЗ δsi
2 

СКЗ δsi
2 

СКЗ 

Дга6001 0,21 висока 0,53 висока 0,44 висока 

Дга6002 -0,01 низька 0,10 низька 0,36 висока 

Дга6003 0,42 висока 0,24 висока -0,05 низька 

Дга6004 0,02 низька -0,01 низька -0,04 низька 

Дга6005 0,37 висока 0,29 висока 0,04 низька 

Дга6007 0,28 висока 0,02 низька 0,18 висока 

Дга6008 0,26 висока -0,03 низька 0,21 висока 

Дга6009 0,001 низька 0,35 висока -0,03 низька 

Дга6010 -0,01 низька 0,01 низька 0,15 низька 

Дга6011 0,01 низька 0,34 висока 0,14 низька 

Дга6012 0,32 висока 0,07 низька 0,75 висока 

Дга6013 0,04 низька 0,46 висока 0,15 низька 

Дга6014 0,06 низька 0,09 низька 0,25 висока 

Дга6015 0,10 низька 0,01 низька -0,03 низька 

Дга6016 0,23 висока 0,05 низька 0,25 висока 

Дга6017 0,04 низька 0,14 низька 0,62 висока 

Дга6018 0,23 висока 0,001 низька 0,14 низька 

Дга6019 0,12 низька -0,03 низька -0,01 низька 

Дга6020 0,14 низька 0,05 низька 0,63 висока 

Дга6021 0,06 низька 0,06 низька 0,001 низька 

Дга6023 0,05 низька 0,22 висока -0,01 низька 

Дга6024 0,03 низька 0,46 висока -0,01 низька 

Дга6025 0,01 низька 0,17 низька 0,17 висока 

Дга6026 0,34 висока 1,26 висока 0,23 висока 

Дга6027 0,06 низька -0,02 низька 0,10 низька 

Дга6035 0,51 висока 0,24 висока 0,13 низька 

Дга6040 0,12 низька 0,24 висока -0,01 низька 

Дга6045 0,09 низька 0,26 висока -0,05 низька 

Дга6050 0,01 низька -0,01 низька 0,08 низька 

ДК267 0,33 висока 0,30 висока 0,22 висока 

ДК296 0,11 низька 0,10 низька 0,21 висока 

ДК633/266 0,04 низька 0,001 низька 0,18 висока 

ДК633 0,21 висока 0,15 низька -0,02 низька 
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Високі оцінки варіанси СКЗ свідчать про значні коливання урожайності 

зерна тесткросів, а лінії з такими показниками доцільніше включати в 

програми створення простих гібридів. 

Високою варіансою СКЗ у 2009 р. характеризувались ПГ лінії Дга6003, 

Дга6005, Дга6035, Дга6012 і Дга6026  0,32-0,51 , у 2010 р. – Дга6009, Дга6024, 

Дга6026, Дга6001 і Дга6013  в межах 0,35-1,26 , і в найбільш оптимальний 

2011 р. – Дга6002, Дга6012, Дга6017, Дга6001 і Дга6020  0,36-0,75). 

Таким чином виходячи з результатів оцінок комбінаційної здатності 

ліній кукурудзи за ознакою “врожайність зерна” виділено лінії, які: 

– Незалежно від умов вирощування відзначались максимально високими 

оцінками ефектів ЗКЗ - Дга6003, Дга6014, Дга6016 та ДК633/266. 

– Змінювали оцінки ефектів ЗКЗ при покращинні умов вирощування з 

негативних на позитивні: Дга6007, Дга6010, Дга6012, Дга6050, Дга6026, 

Дга6019 і Дга6020, ДК633. 

– Підвищували оцінки ЗКЗ в несприятливих умовах – Дга6001, Дга6009, 

Дга6011, що визначає їх стійкість до екстремальних погодних умов і 

високу селекційну цінність в програмах зі створення 

високопродуктивних гібридів кукурудзи адаптованих до стресових умов 

вирощування. 

– Високі значення ефектів ЗКЗ і варіанс СКЗ мала лінія Дга6016, яка може 

бути використана для отримання простих і простих модифікованих 

гібридів кукурудзи. 

 

4.2. Збиральна вологість зерна 

 

Селекція гібридів кукурудзи на низьку збиральну вологість зерна є 

одним із складових завдань енергоощадливої технології [152, 224, 225]. 

Встановлено, що на прояв цієї ознаки чинять вплив як абіотичні чинники 

середовища, так і генетичні [226]. 
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При веденні селекції гібридів за вище вказаною ознакою необхідно 

враховувати їх прояв у батьківських форм. На думку деяких авторів при 

доборі пар для отримання гібридів з інтенсивним висиханням зерна важливо 

знати комбінаційну здатність батьківських форм за цією ознакою. Отримання 

гібридів з низькою збиральною вологістю зерна можливе як на основі 

інтенсивно висихаючих ліній з високою ЗКЗ, так і за участі ліній, які повільно 

висихають, але з високими значеннями варіанс СКЗ за показником вологості 

зерна при збиранні [227, 228]. 

Лінії, що вивчались в наших дослідженнях, за оцінками ефектів ЗКЗ 

відносно ознаки “збиральна вологість зерна”, були розділені за роками 

досліджень  2009-2011 рр.  на три класи. 

У стресовому 2009 р. тесткроси суттєво страждали від нестачі вологи в 

ґрунті та підвищеної температури повітря, і в кінці серпня місяця відзначались 

невисокою вологістю зерна, але значна кількість опадів в першій декаді 

вересня  69 мм  спровокувала підвищення вологості зерна, у зв’язку з чим 

частково нівелювалось значення комбінаційної здатності деяких ліній. В 

умовах 2009 р. спостерігався майже рівний розподіл ПГ ліній за класами. 

Зокрема, до першого класу віднесено 34,5% ПГ ліній і вихідна лінія ДК633, 

яка до того ж відзначалась максимальним значенням ефектів ЗКЗ  1,11% . 

Дана група ліній характеризувалась позитивними високими оцінками ЗКЗ, а 

отже здатністю повільної втрати вологи зерном в гібридних комбінаціях, що 

для використання в практичній селекції має найменшу цінність. В свою чергу, 

значний інтерес представляють зразки для яких характерні від’ємні значення 

ефектів ЗКЗ, це, в першу чергу, генотипи третього і частково другого класу. 

Серед досліджуваних нами ПГ ліній, до другого класу віднесено 27,6%  з 

варіюванням оцінок ефектів ЗКЗ від -0,17 до 0,16% , чотири з яких – Дга6021, 

Дга6023, Дга6025 і Дга6003, характеризувались достовірно від’ємними її 

значеннями від -0,17 до -0,04%. До третього класу, найбільш цінної з 

селекційної точки зору групи генотипів, ввійшло 37,9% ПГ ліній і вихідні − 

ДК267, ДК296  рис. 4.2 . 
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Рис. 4.2. Співвідношення ліній за оцінками ефектів ЗКЗ відносно ознаки 

“збиральна вологість зерна” 

 

Мінімальним значенням оцінок ефектів ЗКЗ, відзначалась ПГ лінія 

Дга6050 (-1,21% , що в 1,5 рази менше ніж у кращої за цим показником 

вихідної лінії ДК267  -0,73% . Слід також відмітити ПГ лінії: Дга6026  -

0,68% , Дга6035  -0,56% , Дга6040  -0,48% , Дга6007  -0,45% , Дга6017  -

0,44% , Дга6027  -0,42% , Дга6005 і Дга6045  -0,41 % , значення ефектів ЗКЗ 

котрих було більшим за ДК267, але меншим за ДК296 (-0,29%). 

У 2010 р. висока температура повітря протягом серпня, на фоні 

мінімальної кількості опадів, з серпня по ІІ декаду вересня випало лише 22,8 

мм, сприяла прискореному висиханню зерна всіх груп стиглості гібридів 

кукурудзи, за винятком тесткросів, створених з залученням вихідної лінії 

ДК633, яка незалежно від умов вирощування відносилась до першого класу, 

що суттєво ускладнило диференціацію ліній за оцінками ефектів ЗКЗ. 

Варіювання оцінок ефектів ЗКЗ у ліній, віднесених до другого           

класу, відмічалось в межах від -0,66 до 0,48%, в тому числі у вихідної ДК296                   

(-0,35%) та 14 подвоєних гаплоїдних ліній вони були від’ємними: Дга6025                             

(-0,66% , Дга6020  -0,64% , Дга6005  -0,63% , Дга6021  -0,62% , Дга6003 і 

Дга6027 (-0,66% . До  третього  класу  віднесено  лише  дві  лінії  з  низькими 



83 

значеннями ефектів ЗКЗ − Дга6026  -1,13%  і ДК267  -1,02%)  табл. 4.3 . 

Таблиця 4.3 

Оцінка ефектів загальної комбінаційної здатності ліній кукурудзи за 

ознакою “збиральна вологість зерна”, % 

Назва лінії 
Ефекти ЗКЗ (gi) Класи ЗКЗ 

2009 р. 2010 р. 2011 р. 2009 р. 2010р.  2011р. 

Дга6001 0,05 0,28 0,27 2 2 2 

Дга6002 0,05 0,05 0,24 2 2 2 

Дга6003 -0,04 -0,61 0,79 2 2 1 

Дга6004 0,61 -0,44 0,40 1 2 1 

Дга6005 -0,41 -0,63 -0,01 3 2 2 

Дга6007 -0,45 0,14 0,08 3 2 2 

Дга6008 0,06 0,14 -0,41 2 2 3 

Дга6009 0,43 -0,06 0,03 1 2 2 

Дга6010 0,58 -0,09 -0,25 1 2 2 

Дга6011 1,02 -0,20 0,22 1 2 2 

Дга6012 0,22 0,27 -0,60 1 2 3 

Дга6013 -0,27 0,70 0,03 3 1 2 

Дга6014 0,92 0,15 -0,26 1 2 2 

Дга6015 0,16 -0,55 -0,40 2 2 3 

Дга6016 0,39 0,47 -0,14 1 2 2 

Дга6017 -0,44 -0,50 1,62 3 2 1 

Дга6018 0,56 -0,51 -0,67 1 2 3 

Дга6019 0,21 0,04 0,42 1 2 1 

Дга6020 0,58 -0,64 0,47 1 2 1 

Дга6021 -0,17 -0,62 -0,07 2 2 2 

Дга6023 -0,11 0,88 -1,02 2 1 3 

Дга6024 -0,29 0,87 -1,22 3 1 3 

Дга6025 -0,07 -0,66 0,37 2 2 1 

Дга6026 -0,68 -1,13 -0,63 3 3 3 

Дга6027 -0,42 -0,61 0,28 3 2 2 

Дга6035 -0,56 0,48 -0,16 3 2 2 

Дга6040 -0,48 -0,60 0,38 3 2 1 

Дга6045 -0,41 0,24 0,39 3 2 1 

Дга6050 -1,21 0,44 -1,15 3 2 3 

ДК267 -0,73 -1,02 -1,36 3 3 3 

ДК296 -0,29 -0,35 -0,40 3 2 3 

ДК633/266 0,08 0,07 0,63 2 2 1 

ДК633 1,11 3,99 2,12 1 1 1 

НІР05 (gi) 0,19 0,70 0,36 - - - 

НІР05 ((gi)-g(j)) 0,28 1,00 0,51 - - - 
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Гідротермічні умови у 2011 р., були найбільш сприятливими для 

вирощування кукурудзи. Помірний температурний режим на фоні незначної 

кількості опадів протягом періоду дозрівання - висихання зерна  серпень - 

вересень , сприяв отриманню достовірних значень ефектів ЗКЗ, всіх груп 

стиглості. Внаслідок чого спостерігалось зменшення числа ПГ ліній 

віднесених до другого класу порівняно з 2010 р. у два рази, і збільшення 

відповідно на 24,3% і 17,3% ліній, які ввійшли до ІІІ і І класу. 

За результатом аналізу ЗКЗ ліній отримано однакову кількість ліній 

віднесених до І і ІІІ класу. На детальному аналізі ліній І класу, немає сенсу 

зупинятися, у зв’язку з низькою селекційною цінністю цих генотипів при 

селекції гібридів з низькою збиральною вологістю зерна, лише відмітимо, що 

до нього віднесено 27,6% ПГ ліній, а також вихідні лінії ДК633/266 та ДК633. 

До ІІІ класу ввійшло 8 ПГ ліній і вихідні лінії ДК267 та ДК296, з варіюванням 

оцінок ефектів ЗКЗ від -1,36 до -0,39%, найменше значення ефекту ЗКЗ мала 

лінія ДК267  -1,36% . Крім того у 8 ПГ ліній  Дга6024, Дга6050, Дга6023, 

Дга6018, Дга6026, Дга6012, Дга6008 і Дга6015  були низькі від’ємні значення 

ефектів ЗКЗ  від -1,22 до -0,40%). 

Слід відзначити, що ІІ клас, на відміну від І і ІІІ класу, представлено 

виключно ПГ лініями, майже половина з яких характеризувалася від’ємними 

значеннями ефектів ЗКЗ – Дга6014  -0,26% , Дга6010  -0,25% , Дга6035              

(-0,16% , Дга6016  -0,14%), Дга6021 (-0,07% , Дга6005  -0,01%), які також 

можуть використовуватися при отриманні гібридів з низькою збиральною 

вологістю зерна. 

Результати отриманих значень варіанс СКЗ за ознакою “збиральна 

вологість зерна” ПГ та вихідних ліній, свідчать про значне їх коливання 

протягом років досліджень в межах 0,001-1,64. 

Зокрема в умовах 2009 р., зафіксовано мінімальні значення варіювання 

варіанси специфічної комбінаційної здатності (0,001-1,15 , а максимальним 

воно було у 2010 р.  0,001-1,64 , і дещо нижчим  0,001-1,39  у оптимальних 

умовах 2011р.  табл. 4.4 . 
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Результати вивчення СКЗ ліній кукурудзи підтверджують літературні 

дані про значне варіювання оцінок залежно від різних умов вирощування [229, 

230]. 

Таблиця 4.4 

Варіанси специфічної комбінаційної здатності ліній кукурудзи за ознакою 

“збиральна вологість зерна” 

Назва лінії 2009 р. 2010 р. 2011 р. 

Дга6001 0,01 0,17 0,001 

Дга6002 0,03 0,14 0,38 

Дга6003 0,22 0,19 0,73 

Дга6004 0,10 0,12 0,16 

Дга6005 0,01 0,07 0,09 

Дга6007 0,04 0,22 0,89 

Дга6008 0,41 0,11 0,66 

Дга6009 0,08 0,20 0,02 

Дга6010 0,03 0,10 0,001 

Дга6011 0,18 0,09 0,01 

Дга6012 0,20 0,14 0,23 

Дга6013 0,23 0,90 0,05 

Дга6014 0,08 0,24 0,27 

Дга6015 0,06 0,22 0,06 

Дга6016 0,29 0,07 0,03 

Дга6017 0,05 0,15 1,27 

Дга6018 0,03 0,05 0,02 

Дга6019 0,04 0,28 0,74 

Дга6020 0,23 0,23 0,02 

Дга6021 0,01 0,14 0,01 

Дга6023 0,04 0,44 0,05 

Дга6024 0,18 0,78 0,01 

Дга6025 0,19 0,29 0,06 

Дга6026 0,01 0,03 0,03 

Дга6027 0,03 0,02 0,47 

Дга6035 0,01 0,001 0,68 

Дга6040 0,05 1,64 0,19 

Дга6045 0,16 0,18 0,02 

Дга6050 0,22 1,25 0,35 

ДК267 1,15 0,11 0,001 

ДК296 0,45 0,26 0,32 

ДК633/266 0,17 0,51 0,12 

ДК633 0,001 0,71 1,39 
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Було отримано зразки, які майже не змінювали значення варіанси СКЗ 

залежно від умов вирощування – Дга6018  0,02-0,05  і Дга6026  0,01-0,03). 

Стабільно високими значеннями варіанси СКЗ серед всіх 

проаналізованих генотипів відзначалась ПГ лінія Дга6050  0,22-1,25 , а 

низькими характеризувалися зразки – Дга6001, Дга6010, Дга6021, Дга6009, 

Дга6015, Дга6005, Дга6004 і Дга6014. У свою чергу, 65,5% подвоєних 

гаплоїдних і вихідних ліній було притаманне варіювання високих і низьких 

значень варіанси СКЗ, що свідчить про значний вплив погодних умов на їх 

прояв. 

За результатами аналізу показників комбінаційної здатності ліній 

кукурудзи за ознакою “збиральна вологість зерна” сформульовано наступні 

висновки: 

– Виділено 37,9% ПГ і вихідні лінії ДК267, ДК296, які в умовах 

надмірного зволоження при висиханні зерна у 2009 р. характеризувались 

від’ємними низькими значеннями ефектів ЗКЗ, а найменші мала ПГ 

лінія Дга6050 (- 1,21%). 

– Низькими від’ємними значеннями ефектів ЗКЗ протягом 2009-2011 рр. 

відзначались лінії – Дга6026, ДК267, Дга6005, Дга6021, які можуть бути 

включені в процес створення гібридів з низькою збиральною вологістю 

зерна. 

– Стабільно низькі значення ефектів ЗКЗ  2-3 клас , при високих оцінках 

СКЗ у 2009-2011 рр., мали ПГ лінія Дга6050 і вихідна лінія ДК296. 
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РОЗДІЛ 5 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕСТКРОСІВ ПОДВОЄНИХ ГАПЛОЇДНИХ 

ЛІНІЙ ЗА ОСНОВНИМИ ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННИМИ ОЗНАКАМИ 

 

 

5.1. Врожайність зерна 

 

Використання гаплоїдної технології скорочує час на створення 

абсолютно гомозиготної лінії до 1-2 років [77, 231] у порівнянні з класичним 

педігрі методом, при якому одержують порівняно гомозиготні лінії лише після 

6-7 генерації самозапилення гетерогенного матеріалу [232, 233], а також дає 

ряд економічних, генетичних, кількісних переваг у порівнянні зі стандартним 

методом [100, 107, 234]. 

Різноманітні дослідження, що проводились для порівняльної оцінки 

гібридів, синтезованих на базі ПГ, і ліній, виведених стандартним методом, 

встановили високу цінність ПГ ліній, які не поступались лініям отриманих 

стандартним та SSD (Single Seed Descent) методами, за врожайністю і 

збиральною вологістю зерна, висотою рослин і прикріпленням качана [235]. 

Багатьма дослідниками зафіксовані дані перевищення за врожайністю зерна і 

адаптивною здатністю ПГ гібридів у порівнянні з комерційними [236, 237]. У 

подальшому результати цих досліджень сприяли розумінню потенційної 

значущості ПГ ліній в гетерозисній селекції кукурудзи [238, 239]. 

З метою полегшення інтерпретації експериментальних даних з 

випробуванню тесткросів кукурудзи на продуктивність W. A. Russell,                  

S. A. Eberhart рекомендують їх вивчати в контрастних умовах [132].  

У зв’язку з тим, що випробування гібридів кукурудзи необхідно 

проводити в тих же ґрунтово-кліматичних умовах середовища, для яких вони 

створюються [240, 241], дослідження експериментальних гібридів нами 
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проводились на базі Дослідного господарства «Дніпро» ДУ Інституту 

зернових культур НААН України в 2009-2011 рр. 

Для визначення впливу зовнішніх чинників на оцінку гібридів кукурудзи 

за ознакою продуктивності нами проаналізовані результати випробування 99 

тесткросних комбінацій створених за участі подвоєних гаплоїдних і інбредних 

вихідних ліній.  

Гібриди вивчали протягом трьох років, в кліматичних умовах, що різко 

відрізняються: 2009 р.  посушливий , 2010 р.  середній за гідротермічним 

режимом  і 2011 р.  сприятливий . З врахуванням різних гідротермічних умов 

за період проведених випробувань, щорічні результати дослідів представлено 

окремо  табл. 5.1). 

Таблиця 5.1 

Варіювання ознаки “врожайність зерна” залежно від походження гібридів 

кукурудзи 

Показники Роки 
На базі ПГ 

ліній 

На базі 

вихідних 

ліній 

Гібриди-стандарти 

Хмельницький 

(st) 

Солонянський 

298СВ (st) 

x ±t   x  ,т/га 

2009 6,52 ± 0,08 6,60 ± 0,16 6,64 6,51 

2010 6,81 ± 0,08 7,09 ± 0,20 6,40 6,69 

2011 9,52 ± 0,07 9,86 ± 0,20 8,90 10,26 

Lim (min-

max , т/га 

2009 4,90 - 8,18 5,24 - 7,34 - - 

2010 5,20 - 8,52 5,70 - 8,33 - - 

2011 8,04 -11,18 8,42 -10,72 - - 

V, % 

2009 11,9 8,2 - - 

2010 10,3 9,9 - - 

2011 7,0 7,2 - - 

 

Реакція на умови середовища як тесткросів вихідних ліній, так і 

отриманих ПГ ліній відносно врожайності зерна була адекватною 

гідротермічним умовам року. Зокрема, в середньому найменшою вона була в 

2009 р.  6,52 т/га , що було на рівні з гібридом-стандартом Солонянський 

298СВ  6,51 т/га  і лише на 0,14 т/га нижче за гібрид Хмельницький  6,64 т/га .  
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Покращання умов вирощування у 2010-2011 рр. в порівняно з 2009 р. 

сприяло збільшенню середньої врожайності зерна тесткросів ПГ ліній 

відповідно на 0,29 т/га та 3,0 т/га, що достовірно вище за гібрид-стандарт 

Хмельницький відповідно на 6,4%  2010 р.  і 7,0%  2011р. . 

Слід відмітити, що більшість тесткросів, отриманих з залученням 

вихідних та ПГ ліній, відреагували збільшенням врожайності зерна при 

покращанні умов вирощування у 2010 р. порівняно з 2009 р. на 1,6-28,8%. 

Найбільша прибавка відмічена у тесткросів на базі вихідної лінії ДК633      

 1,75 т/га , що частково вказує на привнесення інтенсивного типу реакції             

в тесткросні схрещування, яким характеризується вище зазначена                 

форма [115].  

Відзначено різний тип реакції і у гібридів-стандартів. Так, якщо гібрид 

Солонянський 298СВ поступово збільшував врожайність зерна, на фоні 

поліпшення гідротермічних умов в роки випробувань з 6,51 т/га в 2009 р. до 

10,26 т/га в 2011 р., то гібрид Хмельницький характеризувався майже 

однаковим рівнем врожайності в 2009 та 2010 рр., і тільки в 2011 р. 

спостерігалось її зростання до 8,90 т/га.  

Аналіз отриманих даних також дозволив встановити досить тісну 

залежність між середньою врожайністю зерна і коефіцієнтом варіації. Зокрема 

в 2011 р. при середній врожайності тесткросів ПГ ліній − 9,52 т/га, він 

становив 7,0%, а в більш посушливому 2009 р. коли врожайність гібридів 

кукурудзи знизилася до 6,52 т/га, коефіцієнт варіації при цьому збільшився  на 

4,9%) до 11,9%, що вказує на велику різницю в посухостійкості досліджуваних 

тесткросів. 

Відповідно аналізу за середньої врожайності зерна тесткросів у           

2009-2011 рр. встановлено, що значна кількість тесткросів подвоєних 

гаплоїдних ліній (75,9%) достовірно перевищували за врожайністю зерна 

гібрид-стандарт Хмельницький. В свою чергу більшість із них отримана у 

схрещуваннях з тестерами ДК500×ДК307-5  25 тесткросів  і Крос 287М  24 

тесткроса  з прибавкою врожайності відповідно 0,10-1,30 т/га і 0,06-1,37 т/га, 



90 

та найменше з тестером ДК744×ДК274-3  17 тесткросів   табл. 5.2 . 

Таблиця 5.2 

Врожайність зерна тесткросів подвоєних гаплоїдних і вихідних ліній 

кукурудзи (2009-2011 рр.), т/га 

Лінії **t1
 +/- від 

стандарту, 

т/га 

t2
 +/- від 

стандарту, 

т/га 

t3
 +/- від 

стандарту, 

т/га 
*СТ1

 
СТ2

 
СТ1

 
СТ2

 
СТ1

 
СТ2

 

Дга6001 7,75 0,44 -0,07 7,37 0,06 -0,45 7,75 0,44 -0,07 

Дга6002 6,74 -0,57 -1,08 7,56 0,25 -0,26 7,21 -0,10 -0,61 

Дга6003 8,34 1,03 0,52 8,17 0,86 0,35 8,16 0,85 0,34 

Дга6004 7,31 0,00 -0,51 7,66 0,35 -0,16 7,71 0,40 -0,11 

Дга6005 6,54 -0,77 -1,28 7,50 0,19 -0,32 7,42 0,11 -0,40 

Дга6007 7,61 0,30 -0,21 7,69 0,38 -0,13 7,46 0,15 -0,36 

Дга6008 6,60 -0,71 -1,22 6,50 -0,81 -1,32 6,26 -1,05 -1,56 

Дга6009 7,77 0,46 -0,05 7,80 0,49 -0,02 7,67 0,36 -0,15 

Дга6010 7,72 0,41 -0,10 7,77 0,46 -0,05 7,94 0,63 0,12 

Дга6011 7,81 0,50 -0,01 7,74 0,43 -0,08 7,86 0,55 0,04 

Дга6012 6,84 -0,47 -0,98 7,47 0,16 -0,35 8,01 0,70 0,19 

Дга6013 7,92 0,61 0,10 8,12 0,81 0,30 8,17 0,86 0,35 

Дга6014 8,23 0,92 0,41 8,68 1,37 0,86 8,31 1,00 0,49 

Дга6015 7,89 0,58 0,07 7,90 0,59 0,08 7,82 0,51 0,00 

Дга6016 8,86 1,55 1,04 8,49 1,18 0,67 8,58 1,27 0,76 

Дга6017 7,69 0,38 -0,13 8,28 0,97 0,46 8,61 1,30 0,79 

Дга6018 7,28 -0,03 -0,54 8,07 0,76 0,25 8,11 0,80 0,29 

Дга6019 7,81 0,50 -0,01 7,71 0,40 -0,11 8,15 0,84 0,33 

Дга6020 7,78 0,47 -0,04 7,53 0,22 -0,29 7,96 0,65 0,14 

Дга6021 7,77 0,46 -0,05 7,77 0,46 -0,05 8,12 0,81 0,30 

Дга6023 6,96 -0,35 -0,86 7,04 -0,27 -0,78 7,58 0,27 -0,24 

Дга6024 6,80 -0,51 -1,02 6,87 -0,44 -0,95 7,67 0,36 -0,15 

Дга6025 7,59 0,28 -0,23 7,69 0,38 -0,13 7,88 0,57 0,06 

Дга6026 7,50 0,19 -0,32 7,55 0,24 -0,27 8,10 0,79 0,28 

Дга6027 6,92 -0,39 -0,90 7,48 0,17 -0,34 7,22 -0,09 -0,60 

Дга6035 6,63 -0,68 -1,19 7,38 0,07 -0,44 7,56 0,25 -0,26 

Дга6040 6,41 -0,90 -1,41 7,15 -0,16 -0,67 6,80 -0,51 -1,02 

Дга6045 7,43 0,12 -0,39 7,03 -0,28 -0,79 7,41 0,10 -0,41 

Дга6050 7,23 -0,08 -0,59 7,77 0,46 -0,05 7,73 0,42 -0,09 

ДК267 7,64 0,33 -0,18 6,84 -0,47 -0,98 7,00 -0,31 -0,82 

ДК296 8,24 0,93 0,42 7,76 0,45 -0,06 8,01 0,70 0,19 

ДК633/266 7,80 0,49 -0,02 8,47 1,16 0,65 8,44 1,13 0,62 

ДК633 7,74 0,43 -0,08 8,21 0,90 0,39 8,05 0,74 0,23 
Примітка: *СТ1 – Хмельницький (st), СТ2 – Солонянський 298СВ (st). 

      **t1 − ДК744×ДК274-3, t2 − Крос 287М, t3 − ДК500×ДК307-5. 



91 

Але попри незначну кількість гібридів з врожайністю вищою за 

стандарт, отриманих на базі останнього тестера, виділена комбінація 

 ДК744×ДК274-3 ×Дга6016 з максимальною прибавкою врожайності зерна 

1,55 т/га. 

Разом з тим кращий середньостиглий гібрид-стандарт Солонянський 

298СВ перевищувала третина отриманих тесткросів ПГ ліній  29,9%  з 

прибавкою від 0,04 до 1,04 т/га. 

Тесткроси вихідних ліній також відзначались високим рівнем 

врожайності зерна і всі без виключення перевищували гібриди-стандарти, 

Хмельницький на 0,70-1,16 т/га, а Солонянський 298СВ − лише половина 

гібридних комбінацій, на 0,19-0,65 т/га. 

Проте, незважаючи на відносно високі значення врожайності зерна 

тесткросів вихідних ліній порівняно з гібридами-стандартами, до числа 

кращих гібридів за середньою врожайністю зерна потрапило лише два 

тесткроса: Крос 287М×ДК633/266  зареєстрований гібрид Вензель  – 8,47 т/га і 

 ДК500×ДК307-5 ×ДК633/266 – 8,44 т/га, але вони значно поступались 

кращому гібриду  ДК744×ДК274-3 ×Дга6016 відповідно на 0,39 і 0,42 т/га. 

Загалом до числа кращих десяти гібридів за середньою врожайністю 

зерна, увійшло вісім гібридів отриманих на базі ПГ ліній і лише два за участі 

вихідних ліній. Одна із кращих ПГ ліній - Дга6016 ввійшла до складу трьох 

кращих тестерних комбінацій   ДК744×ДК274-3 ×Дга6016,  ДК500×ДК307-5) 

×Дга6016, Крос 287М×Дга6016  з рівнем врожайності 8,49-8,86 т/га, що вказує 

на її високу ЗКЗ. Додатково вона характеризувалась і високою насіннєвою 

продуктивністю, отже висока ЗКЗ цієї лінії зумовлена адитивною складовою, 

що обумовлює значну перспективу в практичній селекції. Доцільно також 

відзначити лінії − Дга6014, Дга6017 і ДК633/266, які входили до двох топових 

тесткросів і Дга6003 − одного. 

Всі представлені тесткроси значно перевищували гібриди-стандарти як 

за середньою багаторічною врожайністю зерна, так і в окремо взяті роки. Так, 

комбінації  ДК744×ДК274-3)×Дга6016, Крос 287М×Дга6016,     
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 ДК500×ДК307-5)×Дга6014, Крос 287М×Дга6017,  ДК500×ДК307-5)×Дга6017 

у 2009 р. мали перевагу над стандартами Хмельницький і Солонянський 

298СВ на 0,96-1,27 т/га і 1,09-1,40 т/га відповідно  табл. 5.3). 

Таблиця 5.3 

Врожайність зерна кращих експериментальних гібридів, т/га 

Гібриди 2009 р. 2010 р. 2011 р. Середнє 

 ДК744×ДК274-3 ×Дга6016 7,60 7,82 11,18 8,86 

Крос 287М×Дга6014 6,92 8,52 10,61 8,68 

 ДК500×ДК307-5 ×Дга6017 7,91 7,40 10,51 8,61 

 ДК500×ДК307-5 ×Дга6016 7,36 7,32 11,06 8,58 

Крос 287М×Дга6016 7,63 7,51 10,33 8,49 

Крос 287М×ДК633/266 7,28 7,41 10,72 8,47 

 ДК500×ДК307-5 ×ДК633/266 7,34 7,32 10,65 8,44 

 ДК744×ДК274-3 ×Дга6003 7,41 7,23 10,37 8,34 

 ДК500×ДК307-5 ×Дга6014 7,71 7,74 9,48 8,31 

Крос 287М×Дга6017 7,67 6,69 10,47 8,28 

Хмельницький (st) 6,64 6,4 8,9 7,31 

Солонянський 298СВ (st) 6,51 6,69 10,26 7,82 

НІР05 0,64 0,75 0,93 - 

 

Максимальна врожайність зерна серед проаналізованих 99 

експериментальних гібридів у посушливих умовах 2009 р. отримана в 

тесткроса –  ДК500×ДК307-5)×Дга6001  8,18 т/га , що вище на 18,8 і 20,4% 

гібридів-стандартів Хмельницький і Солонянський 298СВ. Ранжирування 

гібридів за результатами випробувань 2009 р. та в інші роки дозволило 

віднести вихідні лінії, у підсумку, до інтенсивного типу за реакцією на умови 

середовища, оскільки тесткроси за їх участю не увійшли до переліку кращих у 

стресовий рік. 

В умовах 2010 р., найкраще проявив себе гібрид Крос 287М×Дга6014 

 8,52 т/га , який мав другий результат за середньою врожайністю зерна, 

переважаючи вище вказані гібриди-стандарти відповідно на 2,12 т/га і            

1,83 т/га. Гібриди на базі вихідних ліній в числі кращих були представлені 
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лише однією комбінацією − Крос 287М×ДК633, яка поступалася кращому ПГ 

тесткросу на 0,19 т/га  табл. 5.4 . 

Таблиця 5.4 

Врожайність зерна кращих гібридів, в залежності від умов року, т/га 

2009 р. 2010 р. 2011 р. 

Гібриди т/га Гібриди т/га Гібриди т/га 

*t3 × Дга6001 8,18 t2 × Дга6014 8,52 t1 × Дга6016 11,18 

t3 × Дга6018 7,93 t2 × ДК633 8,33 t3 × Дга6016 11,06 

t3 × Дга6017 7,91 t2 × Дга6019 8,22 t3 × Дга6012 10,81 

t3 × Дга6011 7,76 t3 × Дга6026 8,18 t2 × ДК633/266 10,72 

t2 × Дга6001 7,73 t1 × Дга6019 7,99 t3 × ДК633/266 10,65 

t3 × Дга6014 7,71 t1 × Дга6014 7,99 t2 × Дга6014 10,61 

t3 × Дга6013 7,68 t3 × Дга6019 7,99 t3 × Дга6017 10,51 

t2 × Дга6017 7,67 t2 × Дга6013 7,94 t1 × ДК296 10,48 

t2 × Дга6016 7,63 t2 × Дга6003 7,85 t2 × Дга6017 10,47 

t1 × Дга6016 7,60 t1 × Дга6016 7,82 t2 × Дга6003 10,40 

Хмельницький (st) 6,64 6,40 8,90 

Солонянський 298СВ (st) 6,51 6,69 10,26 

НІР05 0,64 0,75 0,93 
Примітка: *t1 − ДК744×ДК274-3, t2 − Крос 287М, t3 − ДК500×ДК307-5. 

 

Умови вирощування 2011 р. дозволили тесткросам кукурудзи більш 

повно реалізувати свій врожайний потенціал. Максимальну врожайність зерна 

сформував гібрид  ДК744×ДК274-3 ×Дга6016  11,18 т/га , забезпечивши 

прибавку врожайності порівняно з гібридами-стандартами відповідно 2,28 т/га 

 Хмельницький  і 0,92 т/га  Солонянський 298СВ . Зазначена комбінація, 

єдина з проаналізованих 99 гібридів входила до числа 10 кращих в усі роки 

випробувань [242]. 

Нами також були виділені ПГ лінії  Дга6003, Дга6014, Дга6013, 

Дга6015 , які забезпечували не лише високу врожайністю зерна у схрещуванні 

з тим або іншим тестером, але й відзначались стабільно вищою середньою 

врожайністю зерна ніж у гібридів стандартів, у схрещуваннях з усіма трьома 

тестерами. 

Отримані дані свідчать, що взаємодія генотип × умови середовища 

достовірно впливає на продуктивність гібридів кукурудзи, тому для виділення 
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адаптивних і стабільних генотипів їх слід випробовувати в контрастних 

умовах довкілля. 

Результати наших досліджень з випробування експериментальних 

гібридів кукурудзи різної скоростиглості, проведені в одній зоні, але за різних 

умов зовнішнього середовища дозволяють зробити наступні висновки: 

– Врожайність тесткросів вихідних і подвоєних гаплоїдних ліній значно 

варіювала в залежності від гідротермічних умов року, від 4,90-8,18 т/га в 

порівняно посушливому 2009 р. і 8,04-11,18 т/га в оптимальних умовах 

2011 р. 

– За середньою врожайністю зерна 75,9% і 29,9 % тесткросів ПГ ліній 

перевищували гібриди-стандарти Хмельницький і Солонянський 298СВ, 

відповідно. 

– Найвищою середньою врожайністю зерна за 2009-2011 рр.  8,86 т/га  

відзначалась гібридна комбінація  ДК744×ДК274-3 ×Дга6016, яка 

перевищувала стандарти Солонянський 298СВ і Хмельницький 

відповідно на 1,04 і 1,55 т/га. В подальшому лінія Дга6016 буде 

включена до програми створення стерильних аналогів та аналогів 

відновників стерильності з метою остаточного визначення її місця в 

гетерозисних комбінаціях при реєстрації гібридів та їх впровадження в 

насінництво. 

 

5.2. Збиральна вологість зерна 

 

Останніми роками приділяється велика увага створенню 

високоврожайних гібридів кукурудзи, які характеризуються інтенсивною 

втратою вологості зерна після досягнення ним фізіологічної стиглості. 

Впровадження їх у виробництво значно скорочує час на післязбиральне 

сушіння зерна і дозволяє вирощувати в умовах з обмеженими ресурсами [226, 

243]. 
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Втрата вологості зерном під час дозрівання − складний інтегрований 

процес, який залежить від багатьох чинників: фізико-біохімічних властивостей 

зерна, різних параметрів качана і зерна  товщина стрижня, лінійні розміри 

зернівки, крупність зерна, кількість і здатність до розкриття обгорток, строки 

появи чорного прошарку в зерні, консистенція ендосперму та ін. , біологічних 

і онтогенетичних властивостей гібрида  тривалості латентної фази, стійкості 

до посухи  [244]. 

Слід зазначити, що генотипи, які інтенсивно втрачають вологу зерна під 

час дозрівання, часто знижують урожайність, особливо в посушливих, жарких 

умовах [152, 245]. 

У наших дослідженнях при аналізі збиральної вологості зерна тесткросів 

встановлено значне її варіювання залежно від гідротермічних умов року. 

Нижчою вона була в середньому у 2010 р. на рівні 11,5% у тесткросів ПГ ліній 

і 11,7% − у вихідних ліній. 

Це, в першу чергу пов’язано, з тим, що в період дозрівання і висихання 

зернівки склалися доволі комфортні погодні умови, коли кількість опадів з ІІІ 

декади серпня по ІІ декаду вересня місяця становила лише 18,3 мм, на фоні 

помірного температурного режиму. Завдяки цьому отримано сухе зерно у 

тесткросів ранньостиглої і середньоранньої групи стиглості. Слід зауважити, 

що дощова погода наприкінці вересня  на рівні 44,2 мм , дещо уповільнила 

темпи втрати вологи зерном середньопізніми формами, особливо у тесткросів 

вихідної лінії ДК633. 

Погодні умови 2011 р. у період висихання зерна були близькими до 2010 

р. про що свідчить майже однаковий рівень його збиральної вологості  різниця 

в межах 1,3-1,8%). 

У 2009 р. на початку вересня випало в 5 раз більше за норму опадів  69 

мм , що спричинило суттєве зниження позитивної динаміки втрати вологи 

зерном гібридів кукурудзи, і, як наслідок, різниця порівняно з іншими роками 

склала близько 3%. В результаті цього число гібридів зі збиральною вологістю 
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зерна на рівні 17,0-18,0% склало половину  50,5%  від їх загальної кількості 

 табл. 5.5 . 

Таблиця 5.5 

Параметри варіювання ознаки “збиральна вологість зерна” тесткросів 

кукурудзи, 2009-2011 рр. 

П
ар
ам
ет
р
и

 

Роки 
Тесткроси 

ПГ ліній 

Тесткроси 

вихідних 

ліній 

Стандарти 

Хмельницький 

(st) 

Солонянський 

298СВ (st) 

x ±ts 
 x  , % 

2009 17,7±0,1 17,7±0,3 18,5 19,4 

2010 13,0±0,1 13,8±0,6 12,7 13,3 

2011 14,8±0,1 15,1±0,5 15,6 15,8 

середнє 15,2±0,1 15,5±0,4 15,6 16,2 

Lim 

(min-

max) 

% 

2009 16,4-19,6 16,1-19,4 - - 

2010 11,5-15,2 11,7-18,4 - - 

2011 13,2-18,3 12,9-18,9 - - 

середнє 14,0-16,1 13,7-17,9 - - 

V, % 

2009 4,0 5,7 - - 

2010 5,9 15,0 - - 

2011 5,4 10,5 - - 

середнє 2,8 8,9 - - 

 

Збиральна вологість зерна тесткросів, у середньому за роки досліджень, 

змінювалась в межах 14,2-17,6%. Максимальним значенням аналізованої 

ознаки характеризувались гібридні комбінації, отримані на базі 

середньопізньої лінії ДК633  17,6% , а мінімальними − тесткроси 

ранньостиглих ліній ДК296 і ДК267  відповідно 14,2% і 14,9% . В свою чергу, 

середньопопуляційна збиральна вологість зерна гібридів на базі подвійних 

гаплоїдних ліній становила 15,2%, що було меншим на 0,4% і 1,0% за 

збиральну вологість зерна гібридів-стандартів Хмельницький і Солонянський 

298СВ, відповідно. 

Розподіл гібридів за вологістю зерна залежно від умов року виявив, що 

найменші її значення у 2009 р. мали гібриди створені на базі вихідних ліній – 

(ДК744×ДК274-3)×ДК296 − 16,1% і (ДК500×ДК307-5)×ДК267 − 16,2%. Доволі 
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низькими значеннями цього показника відзначались тесткроси ПГ ліній, у 

яких збиральна вологість зерна була нижчою порівняно з гібридом 

Хмельницький і Солонянський 298СВ  86,2% і 98,8% відповідно   табл. 5.6 . 

Таблиця 5.6 

Збиральна вологість зерна кращих експериментальних гібридів, в 

залежності від умов року, % 

2009 р. 2010 р. 2011 р. 

Гібрид % Ранг Гібрид % Ранг Гібрид % Ранг 

*t1×ДК296 16,1 1 t1×Дга6026 11,5 1 t3×ДК267 12,9 1 

t3×ДК267 16,2 2 t1×Дга6025 11,6 2 t1×Дга6024 13,2 2 

t1×Дга6040 16,4 3 t1×ДК267 11,7 3 t1×ДК267 13,3 3 

t1×Дга6050 16,5 4 t2×Дга6015 11,7 4 t3×ДК296 13,4 4 

t3×Дга6050 16,5 5 t2×Дга6040 11,8 5 t2×Дга6050 13,5 5 

t1×Дга6026 16,5 6 t1×Дга6027 11,8 6 t3×Дга6023 13,5 6 

t1×Дга6027 16,5 7 t1×Дга6018 11,9 7 t3×Дга6024 13,5 7 

t1×Дга6005 16,6 8 t3×Дга6040 11,9 8 t3×Дга6018 13,6 8 

t2×Дга6050 16,6 9 t1×Дга6021 12,0 9 t3×Дга6050 13,7 9 

t1×Дга6003 16,8 10 t3×Дга6026 12,0 10 t1×Дга6023 13,7 10 

**СТ1 18,5 86 СТ1 12,7 37 СТ1 15,6 86 

СТ2 19,4 100 СТ2 13,3 69 СТ2 15,8 90 

НІР05 0,82 - - 0,94 - - 1,25 - 

Примітка: *t1 − ДК744×ДК274-3, t2 − Крос 287М, t3 − ДК500×ДК307-5. 

                 **СТ1 – Хмельницький (st), СТ2 – Солонянський 298СВ (st). 

 

Серед тесткросів ПГ ліній найменшими значеннями аналізованої ознаки 

(16,4-16,8% , відзначались наступні: (ДК744×ДК274-3)×Дга6040, 

(ДК744×ДК274-3)×Дга6050,  ДК500×ДК307-5)×Дга6050, (ДК744×ДК274-3) 

×Дга6026, (ДК744×ДК274-3)×Дга6027, (ДК744×ДК274-3)×Дга6005, Крос 

287М×Дга6050, (ДК744×ДК274-3)×Дга6003, які лише на 0,3-0,7% поступались 

кращим гібридним комбінаціям за участі вихідних ліній.  

Слід відмітити низьку збиральну вологість зерна тесткросів, отриманих 

за участі ПГ лінії Дга6050, з усіма трьома тестерами  на рівні 16,6% , що 

також підтверджується найнижчими значеннями ефектів ЗКЗ за ознакою 

“збиральна вологість зерна” в неї у 2009 р.  -1,21). 
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Гідротермічні умови, що склалися у 2010 р., сприяли отриманню 

мінімальної збиральної вологості зерна за всі роки досліджень майже в усіх 

гібридних комбінаціях, за виключенням гібридів на базі вихідної лінії ДК633 

(16,0-18,4% . Найнижчою вона була у гібридів − (ДК744×ДК274-3)×Дга6026 

 11,5%  та (ДК744×ДК274-3)×Дга6025  11,6% , що відповідно на 1,2 і 1,8% 

менше ніж у гібридів-стандартів. 

В умовах 2011 р., значна частина ПГ тесткросів  88,5%  відзначались 

меншою збиральною вологістю зерна у порівнянні з гібридами-стандартами, а 

мінімальне її значення відмічене у гібрида (ДК500×ДК307-5)×ДК267  12,9% . 

Загалом, слід відмітити, що погодні умови в роки досліджень сприяли 

отриманню на час збирання доволі сухого зерна у гібридів кукурудзи всіх груп 

стиглості, за виключенням 2009 р. 

Попри виділення і порівняння кращих комбінацій залежно від умов 

року, нами також проаналізована збиральна вологість зерна гібридів у 

середньому за роки досліджень. 

Таблиця 5.7 

Збиральна вологість зерна кращих експериментальних гібридів в 

середньому за роки досліджень, % 

Гібрид 2009 р. 2010 р. 2011 р. Середнє 

*t3×ДК267 16,2 12,2 12,9 13,7 

t1×ДК267 16,9 11,7 13,3 13,9 

t1×Дга 6026 16,5 11,5 14,0 14,0 

t1×ДК296 16,1 12,2 14,4 14,2 

t2×Дга6050 16,6 12,7 13,5 14,3 

t1×Дга6024 17,4 12,6 13,2 14,4 

t1×Дга6021 16,9 12,0 14,4 14,4 

t1×Дга6005 16,6 12,2 14,5 14,4 

t1×Дга6018 17,5 11,9 13,9 14,4 

t3×Дга6050 16,5 13,2 13,7 14,4 

Хмельницький  st) 18,5 12,7 15,6 15,6 

Солонянський 298СВ (st) 19,4 13,3 15,8 16,2 

НІР05 0,82 0,94 1,25 - 

Примітка: *t1 − ДК744×ДК274-3, t2 − Крос 287М, t3 − ДК500×ДК307-5. 
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В результаті цього до числа кращих віднесені комбінації отримані як на 

базі вихідних, так і ПГ ліній, з варіюванням вологості зерна в межах 13,7-

14,4%, що відповідно було на 1,2 та 2,5% менше за її показники у гібридів-

стандартів. 

Найменшу середню збиральну вологість зерна мали тесткроси вихідної 

лінії ДК267: (ДК500×ДК307-5 ×ДК267, (ДК744×ДК274-3)×ДК267, а також 

отримані на базі ПГ лінії Дга6026: (ДК744×ДК274-3)×Дга6026  14,0% , 

(ДК500×ДК307-5)×Дга6026  14,4%  та Дга6050: Крос 287М×Дга6050  14,3% , 

(ДК500×ДК307-5)×Дга6050  14,4% , що підкреслює високу цінність 

зазначених ліній в селекційних програмах з отримання гібридів з низькою 

збиральною вологістю зерна  табл. 5.7 . 

Таблиця 5.7 

Збиральна вологість зерна кращих експериментальних гібридів в 

середньому за роки досліджень, % 

Гібрид 2009 р. 2010 р. 2011 р. Середнє 

*t3×ДК267 16,2 12,2 12,9 13,7 

t1×ДК267 16,9 11,7 13,3 13,9 

t1×Дга 6026 16,5 11,5 14,0 14,0 

t1×ДК296 16,1 12,2 14,4 14,2 

t2×Дга 6050 16,6 12,7 13,5 14,3 

t1×Дга 6024 17,4 12,6 13,2 14,4 

t1×Дга 6021 16,9 12,0 14,4 14,4 

t1×Дга 6005 16,6 12,2 14,5 14,4 

t1×Дга 6018 17,5 11,9 13,9 14,4 

t3×Дга 6050 16,5 13,2 13,7 14,4 

Хмельницький (st) 18,5 12,7 15,6 15,6 

Солонянський 298СВ (st) 19,4 13,3 15,8 16,2 

НІР05 0,82 0,94 1,25 - 

Примітка: *t1 − ДК744×ДК274-3, t2 − Крос 287М, t3 − ДК500×ДК307-5. 

 

Поряд з детальним вивченням господарських ознак гібридів кукурудзи, 

важливим етапом підвищення ефективності селекційної роботи є визначення 

кореляційних взаємозв’язків, які дають можливість виділити найбільш 
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важливі ознаки, на які необхідно звертати особливу увагу в процесі отримання 

експериментальних гібридів [147]. За результатами аналізу між ознаками 

“врожайність зерна” і “збиральна вологість зерна” встановлено низький 

кореляційний зв’язок по роках досліджень: r = +0,314  2009 р. , r = +0,128  

 2010 р.  і r = +0,301  2011 р. , що вказує на можливість вести одночасний 

добір гібридних комбінацій за обома цими ознаками. 

Вимогам зерновиробників повною мірою відповідають гібриди з 

високою врожайністю зерна та низькою збиральною вологістю, тому при 

виборі кращих зразків для вирощування у виробничих умовах доцільно 

опиратися на індекс Rн/м  tgφ , який є співвідношенням між врожайністю та 

збиральною вологістю зерна [246, 247]. 

У середньому за роки досліджень, коливання індексу Rн/м  tgφ  у 

тесткросів ліній було в межах 0,41-0,60, тоді як у стандартів Хмельницького і 

Солонянського 298СВ відповідно 0,47 та 0,48. Краща десятка тесткросів мала 

цей показник від 0,55 до 0,60, з них три отримано на базі вихідних і сім ПГ 

ліній  рис. 5.1 . 

 

Рис. 5.1. Відношення урожайності зерна до його збиральної вологості у 

кращих гібридів кукурудзи, 2009-2011 рр. 
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Максимальним індекс врожайності був у гібрида  ДК744×ДК274-3) 

×Дга6016, він поєднував в собі не лише високу урожайність зерна  8,86 т/га , 

яка відповідно була на 1,04-1,55 т/га вища порівняно з гібридами-стандартами, 

а й низьку збиральну вологість зерна − 14,8%. 

За результатами аналізу збиральної вологості зерна експериментальних 

гібридів сформульовано наступні висновки: 

– Відмічені значні коливання ознаки “збиральна вологість зерна” залежно 

від гідротермічних умов року. Найменші середньорічні її значення 

зафіксовано у 2010 р. у тесткросів ПГ і вихідних ліній на рівні 13,0% і 

13,8%. 

– В стресових умовах 2009 р. відповідно 86,2% і 98,8% тесткросів 

подвоєних гаплоїдних ліній мали нижчу збиральну вологість зерна за 

гібриди-стандарти Хмельницький і Солонянський 298СВ. Мінімальною 

вона була у гібрида  ДК744×ДК274-3 ×Дга6040  16,4% . 

– У середньому за роки досліджень, індекс Rн/м  tgφ  експериментальних 

гібридів змінювався від 0,41 до 0,60, а у кращих з них в межах 0,55-0,60. 

Найбільш вдале поєднання ознак, що аналізувались, мав гібрид 

 ДК744×ДК274-3 ×Дга6016 (0,60). 

– Встановлено низький кореляційний зв'язок між урожайністю і 

збиральною вологістю зерна  r = 0,128-0,314). 
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РОЗДІЛ 6 

 

АДАПТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ЕКОЛОГІЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ 

ПОДВОЄНИХ ГАПЛОЇДНИХ ЛІНІЙ ТА ГІБРИДІВ 

 

 

6.1. Адаптивна оцінка ліній 

 

Важливим чинником підвищення ефективності сільського господарства 

являється стійкість зернового виробництва. Створення і впровадження у 

виробництво генотипів кукурудзи з широким потенціалом пристосування, 

спроможних нівелювати коливання умов зовнішнього середовища та 

формувати стабільний врожай є надзвичайно актуальною проблемою. Тому 

ідентифікація генотипів за їх адаптаційними характеристиками − важлива 

ланка селекційного процесу [248]. 

Отримання високого і стабільного врожаю кукурудзи можливе при 

поєднанні в одному генотипі цілого ряду господарських і морфобіологічних 

ознак, властивостей: висока продуктивність, адаптивний потенціал  посухо- і 

жаростійкість, холодостійкість, стійкість до шкідників і хвороб та ін. , 

підвищена гомеостатична реакція рослин [249, 250]. 

Комплексна різнобічна стійкість генотипів кукурудзи до факторів 

навколишнього середовища, які обмежують їх розвиток, що діють на різних 

етапах морфогенезу, забезпечує розширення меж гомеостазу і системи 

адаптивних реакцій організму, спрямованих на підтримку життєздатності 

[251]. Встановлено, що адаптогенез створює відповідну реакцію рослини на 

умови середовища, шляхом перебудови ланцюга морфогенетичних ефектів, 

які закінчуються формуванням конкретної ознаки або властивості рослинного 

організму [252]. 

Як правило, більшість методів статистичного аналізу при визначенні 

взаємодії “генотип – середовище” припускають оцінку пристосованості 
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генотипів або параметрів середовища. А. В. Кильчевский, Л. В. Хотылева [133, 

253] запропонували метод аналізу взаємодії “генотип – середовище”, який 

дозволяє одночасно аналізувати загальну і специфічну адаптивну здатність 

генотипів і давати оцінку середовищу як фону для добору. 

У науковій літературі широко застосовується терміни “загальна і 

специфічна адаптивна здатність” [254]. Загальна адаптивна здатність генотипу 

 ЗАЗ  визначає середнє значення ознаки в різних умовах середовища, 

специфічна адаптивна здатність  САЗ  − відхилення від ЗАЗ в певному 

середовищі [255].  

На думку А. В. Кильчевского, Л. В. Хотылевой [256] найбільш 

ефективно характеризує екологічну стабільність відносна стабільність   gi , а 

для виділення продуктивних і стабільних генотипів використовується 

параметр селекційна цінність генотипу  СЦГ . При цьому спочатку треба 

виділити кращі зразки за ЗАЗ, а вже потім серед них проводити добір таких 

генотипів, які поєднують в собі продуктивність і екологічну стабільність за 

СЦГ. 

За результатами проведеного у 2009-2011 рр. дослідження адаптивної 

здатності 29 подвоєних гаплоїдних і 4 вихідних інбредних ліній, встановлено, 

що високі показники ефектів ЗАЗі мали лінії Дга6016  1,32 т/га , Дга6014     

 1,14 т/га , Дга6025  0,97 т/га , Дга6021  0,94 т/га , ДК296  0,85 т/га , Дга6018 

 0,79 т/га , Дга6013  0,61 т/га .  

Більша частина з них  Дга6014, Дга6025, Дга6021, Дга6018, Дга6013  

поряд з високими оцінками ЗАЗі, відзначались і високими значеннями 

варіанси САЗі, (з варіюванням в межах 1,73-4,95  і  gi (40,93-61,50% , і 

найкраще відкликались на поліпшення умов середовища  коефіцієнт регресії 

становив 1,39-2,32 , що свідчить про їх нестабільність. 

Виділено лінії з високими значеннями СЦГі з варіюванням у межах 1,36-

3,32 (51,5%), а максимальне було у ПГ лінії Дга6016  3,32 , яка на 26,2% 

перевищувала за цим показником кращу вихідну інбредну лінію ДК633/266 

(2,45)  табл. 6.1 . 
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Таблиця 6.1 

Параметри адаптивної здатності та екологічної стабільності ліній 

кукурудзи за показником “врожайність зерна”, 2009-2011 рр. 

Назва лінії ЗАЗі, т/га σ
2
САЗ і  σ

2
(G*E)gi bi S

2
di СЦГі Sgi 

Дга6001 0,24 0,63 0,01 0,84 0,034 1,90 27,20 

Дга6002 -0,28 1,94 0,18 1,47 0,032 0,61 58,12 

Дга6003 0,54 0,86 -0,01 0,98 0,048 2,02 28,90 

Дга6004 -1,80 0,22 0,64 0,27 0,377 0,26 54,22 

Дга6005 -0,16 0,73 1,31 0,19 1,468 1,41 34,05 

Дга6007 0,02 1,09 -0,01 1,10 0,021 1,36 38,58 

Дга6008 0,29 0,36 0,26 0,56 0,217 2,20 20,24 

Дга6009 -0,12 4,00 1,08 2,10 0,013 -0,01 78,23 

Дга6010 0,46 1,99 0,19 1,49 0,001 1,32 45,01 

Дга6011 -0,69 0,08 0,94 0,06 0,011 1,98 0,01 

Дга6012 -0,96 0,40 0,11 0,66 0,064 0,91 36,59 

Дга6013 0,61 2,38 0,37 1,61 0,130 1,30 46,96 

Дга6014 1,14 2,44 0,35 1,65 0,001 1,81 40,93 

Дга6015 -1,21 1,10 0,08 1,06 0,225 0,12 71,42 

Дга6016 1,32 0,27 0,13 0,58 0,003 3,32 13,07 

Дга6017 -0,76 1,14 0,04 1,11 0,122 0,54 55,73 

Дга6018 0,79 2,83 0,74 1,65 0,787 1,31 48,48 

Дга6019 0,19 1,16 0,00 1,14 0,021 1,48 37,58 

Дга6020 -0,85 0,51 1,31 0,06 1,077 0,91 39,04 

Дга6021 0,94 4,95 1,63 2,32 0,126 0,76 61,50 

Дга6023 -0,87 0,01 0,59 0,18 0,016 1,72 3,72 

Дга6024 -0,41 1,95 0,46 1,32 0,787 0,47 61,56 

Дга6025 0,97 1,73 0,11 1,39 0,002 1,95 36,08 

Дга6026 0,56 2,37 0,85 1,34 1,545 1,26 47,56 

Дга6027 -0,74 0,44 0,33 0,56 0,363 1,09 34,15 

Дга6035 0,06 0,67 0,06 0,84 0,126 1,68 29,97 

Дга6040 0,39 0,53 0,01 0,78 0,006 2,13 23,77 

Дга6045 0,06 0,84 0,04 0,94 0,138 1,56 33,48 

Дга6050 0,46 1,07 -0,02 1,10 0,001 1,81 32,93 

ДК267 -0,08 1,77 0,14 1,40 0,062 0,89 51,18 

ДК296 0,85 1,25 0,01 1,18 0,020 2,09 31,76 

ДК633/266 -0,22 0,09 1,02 0,05 0,020 2,45 0,01 

ДК633 -0,76 1,41 0,04 1,25 0,018 0,39 61,83 

База для 

порівняння 
- 1,31 - 1,00 0,319 1,36 38,90 

НІР05 0,58 - - 0,32 - - - 
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Слід відмітити, що лінія Дга6016 була єдиною, яка поєднувала в собі 

високі значення ефектів ЗАЗі  та СЦГі з низькими параметрами варіанси САЗі 

 0,27  і  gi  13,07% , що є підтвердженням її високої стабільності і селекційної 

цінності.  

Для визначення реакції генотипу на покращання умов середовища, 

зазвичай користуються величиною значення коефіцієнта регресії  bi) [132].  

За твердженням А. В. Кильчевского, Л. В. Хотылевой [256], коефіцієнт 

регресії служить мірою фенотипової стабільності. На їх думку, у випадку коли 

bi>1 − генотип відзначається підвищеною чутливістю на зміни середовища 

 стабільність нижче середньої ; якщо bi близький до 1 − генотип 

середньостабільний; при bi<1 стабільність вище середньої; bi→0 − генотип 

абсолютно фенотипово стабільний. 

Згідно цієї класифікації проаналізовані лінії можна розділити наступним 

чином за типом реакції на умови розвитку: 

–  Інтенсивний  bi>1 , для якого характерним є збільшення врожайності 

зерна з поліпшенням агрофону, і різке її зниження, в разі його погіршення. 

Віднесено 48,3% ПГ і вихідні лінії ДК267  bi=1,40 , ДК633  bi=1,25 , ДК296 

(bi=1,18). 

–  Гомеостатичний  bi<1) вказує на здатність генотипу переносити 

погіршення умов вирощування без значної втрати врожайності зерна. Він 

притаманний 30,3% ліній кукурудзи, коефіцієнт регресії яких змінювався у 

межах 0,18-0,84. Лініями з абсолютною фенотиповою стабільністю було 

визначено – Дга6020  bi=0,06 , Дга6011 (bi=0,06  і ДК633/266  bi=0,05). 

–  Середньопластичний  bi=1 , який характеризується адекватною 

реакцією на зміну агрофона, відмічений лише у ПГ ліній Дга6045, Дга6003, 

Дга6015, значення коефіцієнта регресії, відповідно складало 0,94, 0,98 і 1,06. 

За твердженням О. С. Корзун [257], у відповідності з методикою 

запропонованою S. A. Eberhart, W. A. Russell [132], найцінніші є ті генотипи, у 

яких bi>1 і значення середньоквадратичного відхилення від лінії регресії  S
2
di) 

наближується до нуля, вони в більшій мірі відкликаються на поліпшення умов 
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вирощування і мають стабільну врожайність. Такі генотипи в наших 

дослідженнях складали 45,4%  Дга6002, Дга6007, Дга6009, Дга6010, Дга6013, 

Дга6014, Дга6015, Дга6017, Дга6019, Дга6021, Дга6025, Дга6050, ДК267, 

ДК296, ДК633 .  

Лінії Дга6018, Дга6024, Дга6026 відзначались високими значеннями       

bi  1,65, 1,32 і 1,34 відповідно  і S
2
di, і характеризувались низькою цінністю для 

подальшої селекційної роботи, оскільки їх висока чутливість на поліпшення 

умов поєднується з низькою стабільністю за показниками продуктивності в 

несприятливих умовах вирощування. 

В свою чергу 36,4% ліній  Дга6001, Дга6003, Дга6008, Дга6011, 

Дга6012, Дга6016, Дга6023, Дга6027, Дга6035, Дга6040, Дга6045 і ДК633/266  

мали значення bi<1 (0,05 – 0,98  і близький до нуля показник S
2
di, що 

характеризує їх як напівінтенсивні форми зі слабкою реакцією на поліпшення 

зовнішніх умов. Але у поєднанні з високою середньою врожайністю це є 

цінною властивістю. Такі генотипи вирізняються досить високою стабільністю 

врожайності в різних умовах вирощування і їх краще використовувати при 

створенні гібридів екстенсивного типу.  

Лінії Дга6004, Дга6005 і Дга6020 мали bi<1 і S
2
di→1, що свідчить про 

слабкий вплив умов вирощування на врожайність зерна у поєднанні з її 

нестабільністю. 

Важливим аспектом взаємодії “генотип – середовище” в селекції рослин 

являється оцінка середовища як фону для добору [255]. 

Ефективність відбору генотипів кукурудзи різних груп стиглості за 

ознакою “врожайність зерна” багато в чому залежить від правильно 

підібраного фону, на якому він ведеться. Вірно підібраний фон відіграє 

активну роль, забезпечуючи ту чи іншу міру мінливості досліджуваних ознак у 

популяції. 

Врожайність зерна як ПГ, так і вихідних ліній значно змінювалася в 

залежно від умов року. В 2009 р. у середньому вона була мінімальна (1,74 

т/га), а у 2011 р. максимальною – 3,65 т/га (табл. 6.2). 
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Таблиця 6.2 

Оцінка середовища як фону для добору ліній кукурудзи 

№ 

середовища 
Рік u+dk dk σ

2
дзс k  Кek sеk Фон 

1 2009 1,74 -0,94 0,48 0,96 39,85 Стабілізуючий 

2 2010 2,64 -0,04 0,47 0,94 26,02 Стабілізуючий 

3 2011 3,65 0,97 1,43 2,84 32,78 Аналізуючий 

 

Найвищим значенням варіанси диференціюючої здатності  σ
2
дзс k ) 

відзначалось середовище №3  2011 р. , на рівні 1,43, тоді як найменшим − №2 

 2010 р.  і №1  2009 р.   відповідно 0,47 і 0,48 , що в першу чергу відображає 

значну різницю в урожайності зерна в ці роки. 

Незважаючи на досить велику різницю середніх популяційних значень 

врожайності зерна, поліморфізм середовища був досить близьким у такі 

контрастні роки досліджень, проте у стресовий 2009 р. відносна 

диференцююча здатність середовища  ДЗС  була більшою  39,85%  ніж у 

сприятливий 2011 р.  32,78% , а 2010 р. характеризувався мінімальним 

значенням ДЗС (26,02%). 

До того ж чітко простежувався ефект компенсації / дестабілізації через 

те, що як ранги величини варіанси взаємодії генотип × середовище не 

співпадали з відносною ДЗС у 2009 і 2011 рр., 0,25 і 0,39 відповідно, але 

відносна ДЗС мала достатньо високі показники за всі роки досліджень, 

ймовірно через відсутність попереднього добору серед подвоєних гаплоїдів.  

Коефіцієнт компенсації  Кek) змінювався в межах 0,94-2,84. Найбільшим 

ефектом дестабілізації характеризувались умови 2011 р.  2,84 , що можна 

вважати аналізуючим фоном. Середовища з такими значеннями Кek придатні 

для використання як провокаційний фон. У той час середовища №1 і №2  Кek 

дорівнювало відповідно 0,96 і 0,94 , можна охарактеризувати як стабілізуючий 

фон, на якому поліморфізм популяції не виявляється [258]. 

У підсумку, слід відзначити, що: 
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– Високими показниками ефектів загальної адаптаційної здатності              

 в межах 0,61-1,32 т/га  характеризувались лінії Дга6016, Дга6014, 

Дга6025, Дга6021, ДК296, Дга6018, Дга6013. 

– Селекційна цінність генотипів, у більш ніж половини ліній змінювалось 

в межах 1,36-3,32, а найвище її значення мала подвоєна гаплоїдна лінія 

Дга6016  3,32 . 

– Розподіл генотипів за коефіцієнтом регресії виявив, що 51,5% мали 

інтенсивний тип реакції; 30,3% − гомеостатичний, кількість генотипів з 

абсолютною фенотиповою стабільністю і з середньопластичним типом 

реакції була на однаковому рівні − 9,2%. 

– Найбільш стабільною за врожайністю зерна була ПГ лінія Дга6016, яка 

поєднувала високі значення ефектів ЗАЗі  1,32 т/га , СЦГі з низькими 

параметрами варіанси САЗі  0,27  і  gi (13,07%). 

 

6.2. Адаптивна оцінка гібридів 

 

Першочергове завдання селекціонера − визначення генотипів з високим 

потенціалом врожайності і її стабільністю за різних умов середовища, що 

часто ускладняється наявністю системи взаємодії генотип − середовище    

[259, 260]. В даному випадку під середовищем маються на увазі як ґрунтово-

кліматичні, так і технологічні умови обробітку. Фактично створення генотипу 

припускає не лише отримання і відбір нових форм, але і пошук екологічної 

ніші, де цей генотип забезпечить високу продуктивність, екологічну 

стабільність і якість продукції, як основних цілей у селекції рослин [255]. 

Науково обґрунтовано та доведено практикою, що введення у 

виробництво кращого, порівняно зі стандартом, сорту або гібрида будь-якої 

культури є одним із найважливіших факторів інтенсифікації виробництва 

продукції рослинництва. Останніми роками особливо актуальними є питання 

підвищення адаптивного потенціалу нових гібридів кукурудзи різних груп 

стиглості [261, 262]. 
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Селекція кукурудзи в умовах степової зони України, на думку ряду 

авторів, має бути екологічно адаптованою до спектру факторів навколишнього 

середовища конкретної екологічної системи [134, 263]. 

Кінцевий добір селекційного матеріалу доцільно проводити залежно від 

завдань і напрямку адаптивної селекції [264]. При доборі генотипів, здатних 

забезпечити максимальну середню врожайність зерна у всій сукупності 

середовищ, використовують показник оцінка їх за ефектами ЗАЗі  загальна 

адаптивна здатність . 

Проведена нами оцінка тесткросів ПГ і вихідних ліній за цим 

показником відносно врожайності зерна, дозволила виділити 58,6% 

комбінацій, які мали позитивні значення ефектів ЗАЗі. 

Кращим серед них був гібрид  ДК744×ДК274-3 ×Дга6016, який 

відзначався найвищим значення ефектів ЗАЗі − 1,22 т/га. Слід зазначити, що 

лінія Дга6016 лише одна з поміж 33 залучених до схрещувань, мала високі 

значення ефектів ЗАЗі з усіма трьома тестерами (0,84-1,22 т/га). 

Більшість зразків з високими ефектами ЗАЗі –  ДК744×ДК274-3)× 

Дга6016, Крос 287М×Дга6014,  ДК500×ДК307-5 ×Дга6016, Крос 287М 

×ДК633/266,  ДК500×ДК307-5 ×ДК633/266,  ДК744×ДК274-3 ×Дга6003, 

відзначалися високими показниками варіанси специфічної адаптивної 

здатності  САЗі  в межах від 3,08 до 4,58, тобто ці гібриди здатні різко 

підвищувати врожайність при поліпшенні умов вирощування. В свою чергу, 

гібриди  ДК744×ДК274-3 ×Дга6011, Крос 287М×Дга6011,  ДК744×ДК274-3) 

×Дга6017,  ДК500×ДК307-5 ×Дга6023 і  ДК500×ДК307-5 ×Дга6001 поряд з 

низькою варіансою САЗі (0,41-1,07  мали невеликі значення ефектів ЗАЗі  від 

0,07 до 0,20 т/га , що вказує на недоцільність їх використання у виробничих 

умовах  табл. 6.3 . 

Додаткову інформацію для виявлення середньої реакції генотипів на 

умови вирощування, може забезпечити коефіцієнт регресії  bi  [134, 264]. Для 

отримання високих та стабільних урожаїв кукурудзи бажано використовувати 

гібриди з різними типами реакції [265]. 
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Таблиця 6.3 

Ефекти загальної і варіанси специфічної адаптивної здатності тесткросів 

кукурудзи, 2009-2011 рр. 

Лінії 
ЗАЗі, т/га σ

2
 САЗ  і  

*t1 t2 t3 t1 t2 t3 

Дга6001 0,10 -0,27 0,10 2,52 2,39 0,85 

Дга6002 -0,90 -0,09 -0,43 2,57 4,76 1,99 

Дга6003 0,69 0,53 0,52 3,08 4,31 3,69 

Дга6004 -0,34 0,01 0,06 4,22 5,02 3,81 

Дга6005 -1,11 -0,14 -0,22 3,74 2,11 3,50 

Дга6007 -0,04 0,05 -0,19 1,82 5,21 2,87 

Дга6008 -1,04 -1,15 -1,38 3,91 4,35 2,40 

Дга6009 0,13 0,16 0,02 3,36 2,88 4,06 

Дга6010 0,08 0,13 0,30 4,76 2,61 3,12 

Дга6011 0,16 0,10 0,21 1,07 0,78 2,82 

Дга6012 -0,80 -0,18 0,37 4,99 2,31 5,85 

Дга6013 0,28 0,48 0,53 3,55 1,37 1,38 

Дга6014 0,58 1,04 0,66 3,43 3,38 0,99 

Дга6015 0,24 0,26 0,18 1,43 2,69 1,87 

Дга6016 1,22 0,84 0,93 4,00 2,50 4,58 

Дга6017 0,05 0,63 0,96 1,03 3,81 2,75 

Дга6018 -0,36 0,43 0,46 1,40 1,62 2,07 

Дга6019 0,17 0,06 0,50 3,97 4,58 2,73 

Дга6020 0,13 -0,11 0,32 5,04 1,61 4,55 

Дга6021 0,13 0,13 0,47 1,86 4,01 2,17 

Дга6023 -0,69 -0,61 -0,07 1,92 1,31 0,41 

Дга6024 -0,84 -0,77 0,03 4,58 5,69 3,63 

Дга6025 -0,06 0,05 0,23 3,58 5,44 1,57 

Дга6026 -0,14 -0,09 0,45 1,71 5,27 3,94 

Дга6027 -0,72 -0,17 -0,43 1,83 2,30 1,06 

Дга6035 -1,01 -0,27 -0,09 3,14 5,06 2,48 

Дга6040 -1,23 -0,50 -0,85 4,35 2,53 2,24 

Дга6045 -0,21 -0,62 -0,23 3,10 5,09 2,94 

Дга6050 -0,42 0,12 0,09 2,57 3,60 1,64 

ДК267 -0,01 -0,81 -0,65 1,99 2,63 1,60 

ДК296 0,59 0,11 0,36 3,93 2,85 4,09 

ДК633 0,10 0,57 0,41 6,22 3,88 2,84 

ДК633/266 0,16 0,82 0,79 2,51 3,76 3,65 

НІР 05 0,66 - 
Примітка: *t1 − ДК744×ДК274-3, t2 − Крос 287М, t3 − ДК500×ДК307-5. 
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Згідно отриманих результатів наших досліджень всі тесткроси за рівнем 

реакції на умови вирощування було класифіковано на три типи: 

– Інтенсивний (bi>1 , потребують оптимальних умов для розвитку і здатні 

ефективно відповідати підвищенням врожайності на поліпшення агрофону і 

різким зниженням при його погіршенні. До цієї групи віднесено 20,2%          

(20 гібридів . 

– Середньопластичний (bi ≥1 , характеризуються широкою нормою 

реакції, і представляють певну зацікавленість для зон з нестійким 

зволоженням за роками. Ця група представлена найбільшою кількістю 

гібридів − 60,6%  60 гібридів . 

– Гомеостатичний (bi<1), з вузькою нормою реакції і забезпечують 

стабільні, порівняно високі врожаї, при несприятливих умовах розвитку. 

Зазначена група склала 19,2%  19 гібридів  від загальної кількості 

проаналізованих комбінацій. 

Для одночасного добору генотипів на високу продуктивність та 

стабільність її прояву використовується такий показник, як селекційна 

цінність генотипу  СЦГі . Загалом у 52,5% тесткросів цей показник 

відзначався вищим за середнє в досліді, із них 33 зразки мали − 

середньопластичний тип реакції і 19 − гомеостатичний, гібриди інтенсивного 

типу за СЦГі не виявлені. Найбільша селекційна цінність серед вивчених 

тесткросів відмічена у –  ДК500×ДК307-5 ×Дга6023  6,15 ;  ДК500×ДК307-5) 

×Дга6014  6,10 ; Крос 287М×Дга6011  5,78 ;  ДК500×ДК307-5 ×Дга6013 

 5,56 ;  ДК500×ДК307-5 ×Дга6001  5,70 . 

Всі вони за коефіцієнтом пластичності віднесені до групи з 

гомеостатичним типом реакції  bi=0,29-0,69  і мали низькі значення 

середньоквадратичного відхилення  S
2
di  в межах 0,01-0,17, що згідно з 

літературними джерелами свідчить про їх порівняно високу стабільність. 

Лише гібридна комбінація  ДК500×ДК307-5 ×Дга6001, поряд з високою СЦГі, 

мала і високі показники S
2
di  1,30 , що характерно для генотипів з низькою 

екологічною стабільністю  табл. 6.4 . 
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Таблиця 6.4 

Параметри адаптивної здатності тесткросів кукурудзи, 2009-2011 рр. 

Лінії 
*t1 t2 t3 

bi CЦГi S
2
d(i) bi CЦГi S

2
di bi CЦГi S

2
d(i) 

Дга6001 0,96 4,22 0,005 0,64 3,93 2,59 0,29 5,70 1,30 

Дга6002 0,97 3,18 0,02 1,29 2,71 0,29 0,85 4,08 0,005 

Дга6003 1,05 4,44 0,14 1,20 3,56 0,72 1,11 3,89 0,58 

Дга6004 1,23 2,74 0,07 1,35 2,68 0,05 1,15 3,37 0,33 

Дга6005 1,16 2,24 0,02 0,88 4,27 0,02 1,06 3,26 0,80 

Дга6007 0,81 4,61 0,03 1,37 2,62 0,11 1,02 3,69 0,01 

Дга6008 1,19 2,21 0,06 1,25 1,86 0,09 0,93 2,82 0,03 

Дга6009 1,10 3,70 0,01 1,02 4,03 0,01 1,09 3,18 1,60 

Дга6010 1,30 2,87 0,16 0,93 4,18 0,46 1,06 4,02 0,03 

Дга6011 0,63 5,51 0,01 0,54 5,78 0,01 0,86 4,12 1,65 

Дга6012 1,32 1,88 0,36 0,91 4,09 0,11 1,45 2,64 0,04 

Дга6013 1,07 3,74 0,75 0,68 5,52 0,24 0,69 5,56 0,17 

Дга6014 1,06 4,11 0,67 1,04 4,60 0,81 0,61 6,10 0,01 

Дга6015 0,73 5,23 0,00 0,99 4,26 0,005 0,82 4,79 0,07 

Дга6016 1,20 4,42 0,01 0,95 4,98 0,09 1,28 3,82 0,10 

Дга6017 0,62 5,44 0,005 1,11 3,94 0,89 0,97 4,92 0,34 

Дга6018 0,72 4,66 0,01 0,75 5,24 0,16 0,76 4,91 1,01 

Дга6019 1,05 3,39 1,88 1,04 2,95 3,25 0,94 4,47 0,64 

Дга6020 1,26 2,79 1,41 0,75 4,71 0,17 1,27 3,22 0,23 

Дга6021 0,82 4,74 0,03 1,2 3,32 0,06 0,87 4,84 0,21 

Дга6023 0,84 3,88 0,01 0,69 4,49 0,03 0,4 6,15 0,03 

Дга6024 1,29 2,05 0,02 1,44 1,57 0,005 1,15 3,44 0,05 

Дга6025 1,14 3,38 0,004 1,40 2,51 0,04 0,76 5,09 0,005 

Дга6026 0,79 4,6 0,03 1,36 2,45 0,38 1,07 3,69 1,58 

Дга6027 0,82 3,92 0,02 0,91 4,11 0,06 0,58 4,93 0,33 

Дга6035 1,06 2,69 0,11 1,28 2,37 1,15 0,89 4,05 0,61 

Дга6040 1,25 1,77 0,09 0,96 3,61 0,00 0,89 3,47 0,13 

Дга6045 1,05 3,52 0,12 1,32 2,01 0,53 0,99 3,60 0,51 

Дга6050 0,92 3,66 0,49 1,12 3,55 0,34 0,77 4,88 0,07 

ДК267 0,84 4,50 0,15 0,96 3,23 0,26 0,71 4,19 0,46 

ДК296 1,19 3,83 0,13 1,02 4,00 0,01 1,22 3,51 0,004 

ДК633/266 0,96 4,28 0,005 1,17 4,16 0,03 1,15 4,19 0,07 

ДК633 1,36 2,20 2,18 1,05 3,83 1,66 1,01 4,31 0,03 

База для 

порівняння 
1,00 3,84 0,38 1,00 3,84 0,38 1,00 3,84 0,38 

НІР05 0,21 - - 0,21 - - 0,21 - - 
Примітка: *t1 − ДК744×ДК274-3, t2 − Крос 287М, t3 − ДК500×ДК307-5. 
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До групи гібридів з високими значеннями СЦГі і середньопластичним 

типом реакції ввійшли наступні комбінації: Крос 287М×Дга6016  4,98 ; 

 ДК500×ДК307-5 ×Дга6017  4,92 ;  ДК500×ДК307-5 ×Дга6021  4,84 ; 

 ДК500×ДК307-5 ×Дга6015  4,79 ; які також характеризувались низькими 

значеннями середньоквадратичного відхилення  0,07-0,34  і відповідно 

високою стабільністю. 

Виділено 5 тесткросів ПГ ліній, які в середньому за три роки, достовірно 

перевищували за середньою врожайністю зерна кращий гібрид створений за 

участі вихідної лінії ДК633/266 з тестером Крос 287М  зареєстрований в 

Україні в 2013 р. під назвою Вензель . Максимальною врожайністю 

відзначалась гібридна комбінація  ДК744×ДК274-3 ×Дга6016, яка переважала 

на 4,6% гібрид Вензель, при нижчій на 1,4% збиральній вологості зерна і 

вищому значенні СЦГі [121]. 

Аналіз адаптивної здатності і екологічної стабільності кращих за 

врожайністю зерна тесткросів засвідчив, що у більшості з них були високими 

показники ЗАЗі − в межах 0,66-1,22 т/га і СЦГі 3,94-6,10, за винятком                  

Крос 287М×Дга6017  ЗАЗі − 0,63 т/га  і  ДК500× ДК307-5 ×Дга6016            

 СЦГі − 3,82). 

Найбільшою стабільністю відзначався тесткрос  ДК500×ДК307-5) 

×Дга6014. Він виділявся, на фоні інших гібридів низькими значеннями 

варіанси САЗі  0,99 , відносної стабільності Sgi  11,97 %  і S
2
di  0,01 , мав 

найвище значення СЦГі  6,10  і характеризувався гомеостатичним типом 

реакції на середовище  bi=0,61). 

Найбільш нестабільною виявилась гібридна комбінація         

 ДК500×ДК307-5 ×Дга6016, яка мала максимальну варіансу САЗі (4,58), 

відносну стабільність  Sgi=24,94 % , при найменшій СЦГі  3,82 , що вказує на 

її інтенсивний тип  bi=1,28). 

Інша група гібридів  ДК744×ДК274-3 ×Дга6003, Крос 287М 

×ДК633/266,  ДК500×ДК307-5 ×ДК633/266, Крос 287М×Дга6014, Крос 287М 

×Дга6017 за коефіцієнтом bi (1,05-1,20  відносилась до середньо пластичного 
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типу, але високі показники варіанси САЗі (3,08-4,00 , відносної стабільності Sgi 

(21,04-22,88 , і S
2
di двох останніх комбінацій  0,81 і 0,89 , вказують на певну 

нестабільність зазначених форм, так що від даної групи генотипів можна 

очікувати негативної реакції на погіршення умов вирощування. В свою, чергу 

гібрид  ДК744ДК274-3 ×Дга6016, також відносився до середньопластичного 

типу, але при майже рівних показниках з попередньою групою зразків, 

відрізнявся більш високою стабільністю  Sgi=13,25% і ЗАЗi=1,22 т/га                   

 табл. 6.5). 

Таблиця 6.5 

Параметри адаптивної здатності та екологічної стабільності кращих 

тесткросів кукурудзи за ознакою “врожайність зерна” 

Назва гібрида 
ЗАЗi 

т/га 
σ

2
САЗ і  СЦГi S

2
di Sgi, % bi 

x , 
т/га 

t1*×Дга6016 1,22 4,00 4,42 0,01 13,25 1,20 8,86 

t2×Дга6014 1,04 3,38 4,60 0,81 21,17 1,04 8,68 

t3×Дга6017 0,96 2,75 4,92 0,34 19,28 0,97 8,61 

t3×Дга6016 0,93 4,58 3,82 0,10 24,94 1,28 8,58 

t2×Дга6016 0,84 2,50 4,98 0,09 18,61 0,95 8,49 

t2×ДК633/266 0,82 3,76 4,16 0,03 22,88 1,17 8,47 

t3×ДК633/266 0,79 3,65 4,19 0,07 22,64 1,15 8,44 

t1×Дга6003 0,69 3,08 4,44 0,14 21,04 1,05 8,34 

t3×Дга6014 0,66 0,99 6,10 0,01 11,97 0,61 8,31 

t2×Дга6017 0,63 3,81 3,94 0,89 23,59 1,11 8,28 

НІР05 0,66 - - - - 0,21 - 

Примітка: *t1 − ДК744×ДК274-3, t2 − Крос 287М, t3 − ДК500×ДК307-5. 

 

За результатами проведених досліджень відносно параметрів адаптивної 

здатності тесткросів подвоєних гаплоїдних і вихідних ліній зроблено наступні 

висновки: 

– Отримано 58,6% гібридів які відмічались позитивними значеннями 

ефектів загальної адаптивної здатності, з яких 9% гібридів мали 

максимально високі оцінки. 



115 

– Розподіл гібридів за екологічною пластичністю виявив, що більше 

половини з них володіли середньопластичним типом реакції  60,6% , а 

відсоток гібридів інтенсивного і гомеостатичного типу був майже на 

одному рівні − 20,2% і 19,2%. 

– Найбільш стабільною врожайністю зерна відзначались гібриди – 

 ДК500×ДК307-5 ×Дга6014  гомеостатичний  і  ДК744×ДК274-3) 

×Дга6016  середньопластичний . 
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РОЗДІЛ 7 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НОВИХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ СТВОРЕНИХ ЗА 

УЧАСТІ ПОДВОЄНИХ ГАПЛОЇДНИХ ЛІНІЙ 

 

 

Гібрид кукурудзи ДН Аджамка. Простий модифікований 

середньостиглий гібрид  ФАО 320 , створений в ДУ Інститут зернових 

культур НААН України. Занесений до Державного реєстру сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні на 2015 р.  заява № 12004132).  

Напрям використання – зерно. 

Рослина висотою 210-220 см, слабо кущиться.  

Висота прикріплення качана 85-95 см. Качан довжиною 21-22 см, 

конусно-циліндричної форми. Число рядів зерен на качані 14-16, стрижень 

червоний. Вихід зерна становить 82-85%.  

Зерно жовто-помаранчеве, зубовидне. Маса 1000 зерен − 270-290 г.  

Гібрид стійкий до вилягання і враження головними хворобами і 

шкідниками, характеризується підвищеною посухостійкістю та середньою 

холодостійкістю [266].  

Середня врожайність зерна за результатами конкурсного випробування 

в ДУ ІСГСЗ НААН України у 2013 р. становила 9,70 т/га, а в 2014 р. –7,16 т/га. 

Максимальна врожайність зерна отримана в умовах зрошення, в 

Інституті зрошуваного землеробства НААН  м. Херсон  у 2014 р., на рівні 12,2 

т/га. В 12 екологічних пунктах України, середня врожайність зерна у 2013 та 

2014 рр. була отримана в межах 8,22-8,97 т/га, при збиральній вологості зерна 

15,1-17,3%. 

Рекомендовано для вирощування у зоні Степу і Лісостепу. Густота 

стояння рослин в зоні Степу – 50-55, Лісостепу – 75-80 тис. шт./га.  

Потенційна врожайність зерна 12,2-13,2 т/га, при збиральній вологості 

зерна 12,5-18,3%. 
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Насіння на ділянках гібридизації вирощується на стерильній основі за 

схемою повного відновлення. Співвідношення батьківських форм на ділянці 

гібридизації 6:2 або 4:2. Сівба батьківських компонентів одночасна. 

Гібрид кукурудзи ДН Фієста. Простий модифікований середньоранній 

гібрид кукурудзи  ФАО 250 , створений в ДУ Інститут зернових культур 

НААН України. З 2015 р. проходить кваліфікаційну експертизу в усіх зонах 

вирощування кукурудзи в Україні. Заява про визначення прав на сорт подана в 

УІЕСР від 27.11.2014 р. № 14009181. 

Напрям використання – зерно. 

Рослина висотою 240-250 см, не кущиться. Висота прикріплення качана 

90-100 см. 

Качан довгий 23-24 см циліндричної форми, число рядів на качані 14-16, 

зерен в ряду 36-40, стрижень червоного кольору, тонкий. 

Зерно жовто-помаранчеве, зубоподібне, округлої форми. Вихід зерна − 

80-82%. Маса 1000 зерен 300-320 г. 

Гібрид стійкий до вилягання і враження головними хворобами та 

шкідниками. Відрізняється високою жаро- та посухостійкістю. 

Гібрид характеризується інтенсивною вологовіддачею зерном і добре 

реагує на покращання умов вирощування. 

Врожайність зерна в 12 пунктах екологічного випробування у 2013 р. 

була зафіксована на рівні 9,00 т/га, у 2014 р. – 8,22 т/га при збиральній 

вологості зерна 21,4 та 17,2% відповідно. Максимальна врожайність − 12,24 

т/га, була отримана в 2014 р. в Інституті землеробства НААН  м. Чабани . 

Густота стояння рослин у зоні Степу 50-55, в Лісостепу і Поліссі понад 

80-90 тис. шт./га. 

Потенційна врожайність зерна 13,0-13,5 т/га. 

Насіння першого покоління на ділянках гібридизації вирощується на 

стерильній основі за схемою повного відновлення. Сівба батьківських форм на 

ділянці гібридизації одночасна, за схемою 6:2 або 8:2. 
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Гібрид кукурудзи ДН Віта. Простий модифікований середньоранній 

гібрид кукурудзи  ФАО 260 , створений в ДУ Інститут зернових культур 

НААН України. З 2015 р. проходить кваліфікаційну експертизу в усіх зонах 

вирощування кукурудзи в Україні. Заява про визначення прав на сорт подана в 

УІЕСР від 27.11.2014 р. № 14009188. 

Напрям використання – зерно.  

Рослина висотою 230-240 см, не кущиться, стійка до вилягання. Висота 

прикріплення качана 105-110 см.  

Качан циліндричної форми, довжиною 23,0-24,0 см. Число рядів зерен 

14-16. Стрижень червоного кольору. Вихід зерна − 81-83%.  

Зерно жовто-помаранчеве, зубоподібне, округло-продовгастої форми. 

Маса 1000 зерен 290-300 г. 

Гібрид стійкий до вилягання, вирізняється високою жаро- та 

посухостійкістю. Добре реагує на внесення мінеральних добрив та зрошення. 

Врожайність зерна в конкурсному випробування у 2013 р. склала 9,05 

т/га, а у 2014 р. – 6,81 т/га при вологості 18,4% та 11,9% відповідно за роками.  

Рекомендована передзбиральна густота рослин в зоні Степу 50-55 і       

80-90 тис. шт./га в Лісостепу, в Поліссі можна висівати з густотою понад               

90 тис. шт/га. 

Потенційна врожайність зерна 12,5-13,5 т/га. 

Насіння першого покоління на ділянках гібридизації вирощують на 

стерильній основі за схемою повного відновлення.  

Сівба ділянок гібридизації відбувається при стійкому прогрівання ґрунту 

до 12
0
С на глибині 6-8 см. Батьківські компоненти висіваються одночасно, за 

схемою 6:2 або 8:2. 

Гібрид кукурудзи ДН Булат. Простий середньостиглий гібрид  ФАО 

300  створений в ДУ Інститут зернових культур НААН України. Занесений до 

Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 

2015 р.  заява № 13009251). 

Напрям використання – зерно. 
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Рослина висотою 245-255 см, слабо кущиться. Висота прикріплення 

качана 80-90 см. 

Качани циліндричної форми довжиною 23-24 см, добре озернені. 

Стрижень червоного кольору, число рядів зерен на качані 14, зерен в ряду            

38-40. Зерно зубоподібне, жовто-помаранчеве. Маса 1000 зерен 290-320 г. 

Гібрид стійкий до вилягання, ураження головними хворобами та 

пошкодження шкідниками. Характеризується високою жаро- та 

посухостійкістю, добре реагує на покращання умов вирощування і внесення 

мінеральних добрив. 

Врожайність зерна в конкурсному випробування у 2013 р. склала 9,55 

т/га, а у 2014 р. – 7,92 т/га при вологості 19,2% та 13,8% відповідно за роками.  

Рекомендована передзбиральна густота стояння рослин у Степу 50-55 

тис. шт./га, Лісостепу 60-70 тис. шт./га. Потенційна врожайність зерна 13,0-

15,0 т/га. 

Насіння на ділянках гібридизації вирощується на стерильній основі за 

схемою повного відновлення. Схема сівби батьківських форм на ділянці 

гібридизації 6:2 або 8:2. Висів батьківських компонентів на ділянці 

гібридизації відбувається одночасно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 

ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне обґрунтування та вирішення 

актуального завдання, яке полягає у проведенні селекційної роботи зі 

створення і оцінки нового вихідного матеріалу на базі генетичної плазми 

Ланкастер методом гаплоїдії, та отримання на його основі 

високопродуктивних гібридів, адаптованих до умов Степу України. 

1. Уперше в Україні створено і проведено оцінку за основними морфо-

біологічними і господарськими цінними ознаками, колекції подвоєних 

гаплоїдних  ПГ  ліній плазми Ланкастер. Встановлено, що 100% 

гомозиготність не впливає негативно на урожайність per  e та на основні 

морфо-біологічні ознаки. 

2. Виділено ПГ лінії з найменшими коливаннями ознак “висота рослин” 

 Дга6005, Дга6017 , “висота прикріплення качана”  Дга6005, Дга6007, 

Дга6023 , в залежності від умов років досліджень і які є цінними 

батьківськими компонентами для отримання гібридів стійких до 

несприятливих умов вирощування. 

3.  За результатами дослідження, встановлено, що середня врожайність 

зерна 56,0% подвоєних гаплоїдних ліній кукурудзи перевищувала середній її 

рівень у вихідних ліній. ПГ лінії Дга6016, Дга6014, Дга6025, Дга6021 за 

врожайністю зерна перевищили вихідні лінії на 12-52% і їх ефективно можна 

використовувати в насінництві гібридів кукурудзи. 

4. Встановлена від’ємна слабка кореляція між врожайністю зерна та 

основними морфо-біологічними ознаками: “висота рослин”  r=±0,223 , 

“тривалість періоду сходи − цвітіння 50% качанів”  r=±0,257  та “висота 

прикріплення качана”  r=±0,140 , що вказує на незалежний характер їх 

успадкування. 

5. У процесі досліджень одержані ПГ лінії Дга6014, Дга6011, Дга6027, 

Дга6023, Дга6002, які поєднували холодо- і жаростійкість. Враховуючи, 
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відсутність попереднього добору ПГ ліній, як це відбувається при 

використанні стандартного методу, залучення різних лабораторних методів 

визначення холодо-, жаростійкості, при оцінці зразків, є необхідним прийомом 

для ефективної селекції методом гаплоїдії. 

6. Виділено ПГ лінії Дга6003, Дга6014, Дга6016, які незалежно від умов 

вирощування відзначались максимально високими оцінками ефектів ЗКЗ за 

ознакою “врожайність зерна”, і зразки, які підвищували оцінки ЗКЗ в 

несприятливих умовах – Дга6001, Дга6009, Дга6011, що визначає їх стійкість 

до несприятливих кліматичних умов і вони мають високу селекційну цінність 

в програмах зі створення високопродуктивних гібридів кукурудзи адаптованих 

до стресових умов вирощування. 

7. Встановлено, що в умовах надмірного зволоження при висиханні зерна в 

2009 р. найменшим значеннями ефектів загальної комбінаційної здатності, 

відзначалась ПГ лінія Дга6050  -1,21% . Низькими від’ємними значеннями 

ефектів ЗКЗ протягом 2009-2011 рр. характеризувались лінії Дга6026, ДК267, 

Дга6005, Дга6021, які можуть бути включені в процес створення гібридів з 

низькою збиральною вологістю зерна. 

8. За результатами проведеного дослідження, було встановлено, що 

врожайність зерна тесткросів значно варіювала залежно від гідротермічних 

умов року. Найвищою середньою врожайністю за роки досліджень 

відзначалась гібридна комбінація  ДК744×ДК274-3 ×Дга6016, яка 

перевищувала стандарти Солонянський 298СВ і Хмельницький відповідно на 

11,7% і 17,5%.  

9. Виділено кращі гібриди за середньою врожайністю зерна, вісім з яких, 

отримані на базі ПГ ліній, і два − за участі вихідних ліній. Одна із кращих ПГ 

ліній − Дга6016 увійшла до складу трьох комбінацій   ДК744×ДК274-3) 

×Дга6016,  ДК500×ДК307-5 ×Дга6016, Крос 287М×Дга6016 , що вказує на її 

високу ЗКЗ. Вона характеризується також і високою насіннєвою 

продуктивністю. 
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10. Дослідження гібридів тесткросної матриці на базі ПГ та вихідних 

інбредних ліній не виявили якихось негативних чинників у перших, що 

можуть завадити розвитку матроклінної гаплоїдії у майбутньому. Генотипи 

отримані методом гаплоїдії достатньо конкурентні порівняно із формами, 

створеними методом інбридингу і мають перспективу в гетерозисній селекції 

кукурудзи. 

11. Встановлено значне коливання ознаки “збиральна вологість зерна” 

залежно від гідротермічних умов року. Найменшим цей показник був у 

тесткросів (ДК500×ДК307-5 ×ДК267,  ДК744×ДК274-3)×ДК267,  ДК744× 

ДК274-3)×Дга6026, (ДК500×ДК307-5)×Дга6026, Крос 287М×Дга6050, 

(ДК500×ДК307-5)×Дга6050, що підкреслює високу селекційну цінність 

зазначених ліній в селекційних програмах з отримання гібридів з інтенсивною 

втратою вологості зерном. 

12. Високими показниками ефектів загальної адаптаційної здатності 

характеризувались лінії Дга6016, Дга6014, Дга6025, Дга6021, ДК296, Дга6018, 

Дга6013. Оцінка ліній за коефіцієнтом регресії дозволила встановити, що 

половина з них  51,5%  мала інтенсивний тип реакції, 30,3 % − 

гомеостатичний, кількість генотипів з абсолютною фенотиповою стабільністю 

і з середньопластичним типом реакції була на однаковому рівні − 9,2%. 

Найбільш стабільною за врожайністю зерна визначено ПГ лінію Дга6016, яка 

поєднувала високі значення ефектів ЗАЗі, СЦГі з низькими параметрами 

варіанси САЗі і  gi. 

13. За результатами аналізу адаптивної здатності отримано 58,6% гібридів, 

які характеризувалися її позитивними значеннями, кращим серед них був 

гібрид  ДК744×ДК274-3 ×Дга6016, який відзначався найвищим значення 

ефектів ЗАЗі − 1,22 т/га. Розподіл гібридів за екологічною пластичністю 

показав, що більше половини з них мали середньопластичний тип реакції 

 60,6% , а відсоток гібридів інтенсивного і гомеостатичного типу був майже на 

одному рівні − 20,2% і 19,2% відповідно. Найбільш стабільною врожайністю 
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зерна відзначались гібриди  ДК500×ДК307-5 ×Дга6014  гомеостатичний  і 

 ДК744×ДК274-3 ×Дга6016  середньопластичний . 

14. За участі автора створені гібриди Вердикт, ДН Пивиха, ДН Синевир, ДН 

Зоряна, ДН Арго, ДН Корунд, ДН Орлик, ДН Булат, ДН Веста  занесені до 

Державного реєстру сортів рослин України  та гібриди ДН Рава, ДН Патріот, 

ДН Віта, ДН Росток, ДН Олена, які проходять державне сортовипробування. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ І ВИРОБНИЦТВА 

 

 

1. При створенні високоадаптовних гібридів кукурудзи рекомендується 

використовувати наступні подвоєні гаплоїдні лінії кукурудзи, які 

характеризуються: 

- жаро- і холодостійкістю – Дга6001, Дга6002, Дга6011, Дга6014, Дга6020, 

Дга6023 і Дга6027; 

- високими значеннями ефектів загальної комбінаційної здатності за 

ознакою “врожайність зерна” – Дга6003, Дга6014, Дга6016; 

- низькими від’ємними значеннями ефектів ЗКЗ за ознакою “збиральна 

вологість зерна” – Дга6026, Дга6005, Дга6021; 

- високими показниками ефектів загальної адаптаційної здатності  – 

Дга6013, Дга6014, Дга6016, Дга6018, Дга6021, Дга6025. 

2. Для вирощування на зерно пропонуються для виробництва занесені на 

2016 р. до Державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в 

Україні, наступні гібриди кукурудзи: ранньостиглі − ДН Зоряна, ДН Синевир, 

ДН Пивиха; середньоранні − ДН Арго, ДН Корунд, ДН Орлик, ДН Фієста, ДН 

Віта, Вердикт; середньостиглі − ДН Булат, ДН Веста, ДН Аджамка, які на 

1,22-2,53 т/га перевищують відповідні стандарти за врожайністю зерна, при 

нижчій на 1,5-3,5% його збиральній вологості. 
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