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АНОТАЦІЯ 

Гайдаш О. Л. Селекція вихідного матеріалу Змішаної зародкової 

плазми для синтезу скоростиглих гібридів кукурудзи. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

сільськогосподарських наук (доктора філософії) за спеціальністю 06.01.05 – 

«Селекція і насінництво» «201 – Агрономія». – Державна установа Інститут 

зернових культур НААН України, Дніпро, 2019. 

У дисертаційній роботі проаналізовано сучасний стан і результати 

досліджень вітчизняних та закордонних учених щодо шляхів селекційного 

поліпшення скоростиглого матеріалу Змішаної зародкової плазми для 

гетерозисної селекції скоростиглих високопродуктивних гібридів кукурудзи. 

У вступі висвітлено актуальність теми, зв’язок роботи з науковими 

програмами, планами, темами, мету і завдання досліджень, яка була 

досягнута завдяки вивченню селекційної цінності самозапилених ліній 

кукурудзи Змішаної зародкової плазми за основними господарсько-цінними 

показниками та визначено оптимальне поєднання батьківських компонентів 

для створення високоврожайних скоростиглих гібридів. 

У першому розділі проаналізовано праці вітчизняних та закордонних 

вчених з питань селекції кукурудзи на скоростиглість. За результатами 

дослідження зясовано, що питання скоростиглості є актуальним, особливо в 

умовах Степу України. На основі проведеного аналізу наукових джерел, 

встановлено необхідність створення, вивчення та добору скоростиглих 

самозапилених ліній кукурудзи, синтезованих на базі Змішаної зародкової 

плазми, що і стало передумовою проведення наукових досліджень. 

У другому розділі надано характеристику метереологічних умови, що 

складалися в роки проведення досліджень. Розділ також включає основні 

методики, відповідно до яких були проведені польові та лабораторні 

дослідження, надано опис вихідного матеріалу. 
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У третьому розділі представлені результати добору вихідного 

матеріалу в дослідній виборці самозапилених сімей Змішаної зародкової 

плазми різних генерацій інбридингу за основними господарсько-цінними 

ознаками. Надана характеристика вихідних ліній за основними селекційними 

ознаками. Наведено результати добору селекційного матеріалу за морфо-

біологічними ознаками серед сомозапилених сімей S4-S6. Показана важлва 

роль вихідного матеріалу різного за походженням на результативність 

добору нових інбредних ліній. 

Четвертий розділ включає результати аналізу комбінаційної здатності 

(КЗ) стосовно врожайності зерна самозапилених сімей кукурудзи різних 

генерацій самозапилення. Виділено 12 ліній S6: ДК2881 233111, ДК9512 111311, 

ДК305 121142, ДК3128 131122, ДК2831 113111, ДК2109 233121, ДК2285 131111, 

ДК2828 112111, ДК2109 132111, ДК2228 131111, ДК305 121111, ДК2328 311131, з 

високими ефектами загальної комбінаційної здатності (ЗКЗ) за врожайністю 

зерна та достовірно вищими показниками порівняно з вихідними лініями. 

Вони характеризувались стабільним проявом урожайності зерна в стресові 

роки та позитивною реакцією на покращення умов вирощування. Згідно з 

аналізом ефектів комбінаційної здатності за ознакою «збиральна вологість 

зерна» серед самозапилених ліній кукурудзи генерації S6 було відібрано 15 

ліній: ДК2285 132113, ДК2228 132111, ДК2228 222111, ДК9519 121311, ДК9512 311111, 

ДК2228 211121, ДК3109 211111, ДК9512 132111, ДК9526 121112, ДК305 311131, 

ДК2319 322111, ДК2328 223111, ДК3128 133112, ДК2285 131111, ДК2651 221112, які 

відзначались нижчими значеннями ефектів ЗКЗ ніж у вихідних ліній. При 

аналізі тестерів за КЗ виявлено їх високу диференційну здатність як 

аналізаторів досліджуваного матеріалу за ознаками «урожайність зерна» та 

«вологість зерна при збиранні». При формуванні ознак «урожайність зерна» і 

«вологість зерна при збиранні» відзначена перевага впливу неадитивних 

ефектів генів над адитивними. 

У п’ятому розділі наведено результати адаптивної здатності 

новостворених гібридів кукурудзи за основними господарсько-цінними 
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ознаками: «сходи – цвітіння 50 % качанів», «урожайність зерна» та 

«збиральна вологістю зерна». Виділено 15 самозапилених ліній кукурудзи, 

які в комбінаціях з підібраними тестерами забезпечували стабільно високу 

врожайність зерна і достовірно перевищували за цим показником кращий зі 

стандартів. Визначено адаптивну здатність вихідних ліній. 

Відповідно до результатів досліджень ідентифіковано самозапилені 

лінії кукурудзи за основними господарсько-цінними показниками та високою 

КЗ за врожайністю зерна, зі стабільним її проявом в різних умовах 

вирощування. Сформовано робочу колекцію нових скоростиглих 

самозапилених ліній Змішаної зародкової плазми, які за комплексом 

господарсько-цінних ознак повністю відповідають сучасним вимогам 

виробництва. Кращі зразки новоствореної робочої колекції буде залучено до 

нового циклу гетерозисної селекції. 

У результаті проведеної ідентифікації, оцінки та добору вихідного 

матеріалу за ознакою «сходи – цвітіння 50 % качанів» виділено 15 сімей S6 

ДК2133 311131, ДК2228 211121, ДК2865 221112, ДК2065 313113, ДК2109 121112, 

ДК2319 311112, ДК2828 222111, ДК305 121142, ДК2328 132111, ДК2831 221123, 

ДК2285 131111, ДК2319 112111, ДК2814 111131, ДК305 121122, ДК2821 332121, що 

відрізняються більшою на 4-5 діб скоростиглістю, ніж їх вихідні батьківські 

лінії ДК209 ДК219, ДК233, ДК265, ДК314 та лінія-стандарт ДК281 – 

(54 доби). 

Виявлено істотний вплив умов року на рівень прояву господарсько-

цінних ознак самозапилених сімей S4-S6 та їх тесткросів: «сходи – цвітіння 

50 % качанів»; «висота рослин», «висота прикріплення качана»; 

«урожайність зерна», «збиральна вологість зерна». 

Біометричні показники самозапилених сімей (висота рослин, висота 

прикріплення качана), відповідають вимогам виробництва, щодо 

механізованого збирання, що також вказує на можливість їх використання у 

якості вихідного матеріалу для наступних циклів кумулятивної селекції. 
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Кращі самозапилені сім’ї створені на основі вихідних ліній ДК219, 

ДК233, ДК265, ДК281 та ДК285. 

Найбільш стабільними та посухостійкими, серед самозапилених ліній 

S6, виявились ДК2109 223112, ДК9512 111311, ДК305 121142, ДК2285 131111, 

ДК2831 113111, які загальному дефіциті вологозабезпеченості у 2012 р. 

характеризувались більшою висотою рослин, в середньому, на 19,8 см, 

порівняно до вихідних ліній (155,0-166,5 см). 

За результатами добору на раннє цвітіння качанів серед тесткросів 

самозапилених сімей S6, відібрано 10 кращих гібридних комбінацій, які 

зацвітали на 6-5 діб раніше за гібрид-стандарт Оржиця 237 МВ – (60 діб). 

Також із дослідної вибірки виділено 25,8 % тесткросів скоростиглих сімей S6, 

які за врожайністю зерна перевищували найбільш продуктивний стандарт 

Подільський 274 СВ. 

Виявлені гібридні комбінації, що поєднують скоростиглість, високу і 

стабільну врожайність та низьку збиральну вологість зерна: 

Крос 267С х ДК305 121142, ДК 247МВ х ДК3128 131122, Крос 267С х 

ДК2831 113111, Крос 267С х ДК2109 233121, ДК 247МВ х ДК2109 223112, 

Крос 290С х ДК2828 112111, Крос 267С х ДК2109 223112, ДК247МВ х 

ДК2828 112111, Крос 267С х ДК2109 132111, ДК 247МВ х ДК2228 131111, 

ДК 247МВ х ДК305 121111, ДК 247МВ х ДК2328 311131, ДК 247МВ х 

ДК2133 322131, Вказані гібриди перевищували стандарт Подільський 274 СВ за 

врожайністю зерна на 0,58-1,50 т/га. Низькою вологість зерна (11,8-12,6 %) 

на час збирання характеризувались тесткроси: Крос 267С х ДК2285 132113, 

Крос 267С х ДК2109231113, Крос 267С х ДК2228 222111, що на 0,7-1,5 % нижче 

за стандарт Оржиця 237МВ.  

За параметрами адаптивної здатності тестерів відносно ознаки 

«урожайність зерна» кращим виявився Крос 267С (1,19). 

Завдяки дослідженням проведеним за темою дисертаційної роботи до 

Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні 

занесені гібриди – ранньостиглі: ДН Меотида, ДН Нур, ДН Патріот, 
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середньоранні: ДН Астра, ДН Арго, ДН Відрада, ДН Віта, ДН Корунд, 

ДН Рубін, ДН Славиця, середньостиглі: ДН Веста, ДН Росток, середньопізні: 

ДН Софія, ДН Олена, ДН Рава, а також їх батьківські компоненти: 

Крос285М, Крос461, ДК2064М, ДК2064СВЗМ, ДК2285СВЗМ, ДК2831СВ, 

ДК4315СВ. 

 

Ключові слова: селекція, кукурудза, геноплазма, інбридинг, інбредні 

лінії, тесткроси, гетерозис, скоростиглість, комбінаційна здатність. 

 

ANNOTATION 

 

Haidash О.L. Selection of mixed germplasm for the synthesis of early-

season corn hybrids. – Qualifying scientific work as a manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Agricultural Sciences (Ph.D.) in 

Agronomy (201) with a major in Breeding and Seed Production (06.01.05). – State 

Institution Institute of Grain Crops of the NAAS of Ukraine, Dnipro, 2019. 

The thesis analyzes the current state and results of research by Ukrainian and 

foreign scientists into the ways of improvement of the early-season mixed 

germplasm material for heterotic selection of early-season high-yielding corn 

hybrids. 

The introductory part explains the research rationale and connection of the 

work with scientific programs, plans and projects, describes the goal and 

objectives of the research, which were achieved through the study of breeding 

value of mixed germplasm self- pollinated corn lines by the main economically 

valuable traits, and determines the optimal combination of parental components for 

the development of new high-yielding early-season hybrids. 

The first chapter analyzes works of Ukrainian and foreign scientists 

dedicated to the issues of early-season corn breeding. The research results showed 

relevance of the earliness issue, especially in the areas of the Steppe of Ukraine. 

The analysis of scientific sources identified the need to develop, study and select 
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early-season self-pollinated corn lines synthesized on the basis of mixed 

germplasm, which served as the primary prerequisite for conducting scientific 

research. 

The second chapter provides characteristics of meteorological conditions 

prevailing in the years of research. It also includes the main methods used in the 

field and laboratory studies and description of the source material. 

The third chapter presents the results of selection of the source material 

within a selected subset of self-pollinated families of mixed germplasm of various 

generations of inbreeding by the main economically valuable traits. The inbred 

lines are characterized based on their main breeding traits. This chapter also covers 

the results of selection of breeding material on the basis of morpho-biological 

features of different self-pollinated generations and highlights the role of source 

material of different origin in the effectiveness of selection of new inbred lines. 

The fourth chapter includes the results of analysis of combinational ability 

(CA) of self-pollinated corn families of different generations of inbreeding to grain 

yield. 12 S6 lines: DК2881 233111, DК9512 111311, DК305 121142, DК3128 131122, 

DК2831 113111, DК2109 233121, DК2285 131111, DК2828 112111, DК2109 132111, 

DК2228 131111, DК305 121111, DК2328 311131, with high effects of general 

combinational ability (GCA) to grain yield and significantly higher rates compared 

with inbred lines were identified. They were characterized by stable grain yields in 

stressful years and a positive response to the improvement of growing conditions. 

15 lines DК2285 132113, DК2228 132111, DК2228 222111, DК9519 121311, 

DК9512 311111, DК2228 211121, DК3109 211111, DК9512 132111, DК9526 121112, 

DК305 311131, DК2319 322111, DК2328 223111, DК3128 133112, DК2285 131111, 

DК2651 221112, which differed in lower GCA effects compared with the inbred 

lines, were selected from among the self-pollinated corn lines of S6 generation 

based on the analysis of the effects of combinational ability by the «harvest 

moisture content». Analysis of testers for CA showed their high differential ability 

as analyzers of the test material by «grain yield» and «grain harvest moisture 

content». When forming the «grain yield» and «harvest moisture content» traits, 
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the influence of non-additive genetic effects was found to be advantegous over that 

of additive ones. 

The fifth chapter presents the results of adaptive ability of newly developed 

corn hybrids based on such main economically valuable traits as «days to 50% 

flowering», «grain yield» and «harvest moisture content». 15 self-pollinated corn 

lines were selected, which, in combination with various testers, ensured 

consistently high grain yields and significantly exceeded the best standards by their 

adaptive ability. The adaptive ability of inbred lines was determined. 

The research results were used to identify self-pollinated corn lines based on 

their main economically valuable traits and high CA to grain yield, which was 

stable in different growing conditions. A working collection of new early-season 

self-pollinated corn lines of mixed germplasm has been formed, which by their 

economically valuable traits fully comply with modern production requirements. 

The best samples of the so formed working collection are planned to be included in 

a new cycle of recurrent selection. 

15 S6 families of DК2133 311131, DК2228 211121, DК2865 221112, 

DК2065 313113, DК2109 121112, DК2319 311112, DК2828 222111, DК305 121142, 

DК2328 132111, DК2831 221123, DК2285 131111, DК2319 112111, DК2814 111131, 

DК305 121122, DК2821 332121, were selected as a result of identification, assessment 

and selection of the source material based on «days to 50% flowering» trait, which 

ripened 4 to 5 days earlier than their parent lines DК209 DК219, DК233, DК265, 

DК314 and DK281 standard line (54 days) . 

It was found that weather conditions during the year had significant effects 

on such economically valuable traits of S4-S6 self-pollinated families and their 

testcrosses as «days to 50% flowering», «plant height», «first cob height», «grain 

yield», and «harvest moisture content». 

Biometric indicants of self-pollinated families (plant height, first cob height) 

meet the needs of production and mechanized harvesting, which also suggests a 

possibility of their use as a source material for subsequent cycles of cumulative 

selection. 
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The best self-pollinated families developed on the basis of inbred lines are 

DК219, DК233, DК265, DК281 and DК285. 

Lines DК2109 223112, DК9512 111311, DК305 121142, DК2285 131111, 

DК2831 113111,can be considered as the most stable and drought-resistant lines, 

which, with a general lack of moisture in 2012, were characterized by a greater (by 

an average of 19,8 cm) height of plants compared with inbred lines (155,0-

166,5 cm). 

10 best hybrid combinations from among the testcrosses of self-pollinated S6 

families were selected by the results of selection for early flowering. They 

flowered 6 to 5 days earlier than Orzhytsia 237 MV standard hybrid (60 days). In 

addition, 25,8 % of testcrosses from early-season S6 families included in the 

selected subset were recognized as the best yielding since they exceeded the most 

productive Podil’s’kyi 274 SV standard in the grain yield. 

The following hybrid combinations featuring earliness, high and stable yield 

and low harvest moisture content were identified: Кros 267S х DК305 121142, 

DК 247МV х DК3128 131122, Кros 267S х DК2831 113111, Кros 267S х 

DК2109 233121, DК 247МV х DК2109 223112, Кros 290S х DК2828 112111, 

Кros 267S х DК2109 223112, DК247МV х DК2828 112111, Кros 267S х 

DК2109 132111, DК 247МВ х DК2228 131111, DК 247МV х DК305 121111, 

DК 247МV х DК2328 311131, DК 247МV х DК2133 322131,. These hybrids 

exceeded Podil’s’kyi 274 SV standard in grain yield by 0,58 – 1,50 t/ha. 

Testcrosses Кros 267S х DК2285 132113, Кros 267S х DК2109231113, Кros 267S х 

DК2228 222111,were characterized by low harvest moisture content (11,8 – 12,6 %), 

0,7 – 1,5 % lower than in Orzhytsia 237 MV standard. 

Kros 267S was found to be the best in terms of adaptive ability of testers to 

the «grain yield» trait (1,19). 

As a result of research conducted on the subject of thesis, the following 

hybrids are included in the State Register of Plant Varieties suitable for distribution 

in Ukraine: early hybrids DN Meotyda, DN Nur, DN Patriot, middle-early hybrids 

DN Astra, DN Arho, DN Vidrada, DN Korund, DN Rubin, DN Slavytsia, mid-



10 
 

 

season hybrids DN Vesta, DN Rostok, mid-day hybrids DN Sofiia, DN Olena, 

DN Rava and their parent components Кros285М, Кros461M, DК2064М, 

DК2064SVZМ, DК2285SVZМ, DК2831SV, DК4315SV. 

 

Key words: selection, corn, germplasm, inbreeding, inbred lines, 

testcrosses, heterosis, earliness, combinational ability. 
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2. Черчель В. Ю., Гайдаш О. Л., Таганцова М. М. Морфобіологічна 

характеристика ліній кукурудзи Змішаної плазми в умовах Степу України. 

Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України. 

Дніпропетровськ, 2015. № 8. С. 99–104. (40 % авторства: планування і 

виконання експериментів, аналіз результатів, написання статті). 

3. Гайдаш О. Л. Оцінка комбінаційної здатності за врожайністю зерна 

самозапилених сімей S5 кукурудзи (Zea mays L.) Змішаної зародкової плазми. 

Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. Київ, 2016. № 1 (30). 

С. 62–65. 

4. Дзюбецький Б. В., Черчель В. Ю., Гайдаш О. Л. Оцінка нового 

скоростиглого вихідного матеріалу кукурудзи за ознакою «збиральна 

вологість зерна». Бюлетень Інституту сільського господарства степової 

зони НААН України. Дніпро, 2016. № 10. С. 10–15. (40 % авторства: 

планування і виконання експериментів, аналіз результатів, написання 

статті). 

5. Черчель В. Ю., Гайдаш О. Л. Селекція скоростиглих гібридів 

кукурудзи (Zea mays L.) на базі Змішаної зародкової плазми. Науковий 

журнал Зернові культури. Дніпро, 2017. № 1. Т. 1. С. 10–16. (50 % 

авторства: проведення досліджень, статистична обробка даних, написання 

статті). 

Статті в наукометричній базі Web of Science  

6. Черчель В. Ю., Гайдаш О. Л. Оцінка адаптивної здатності та 

екологічної стабільності скоростиглих гібридів кукурудзи (Zea mays L.) в 



12 
 

 

контрастних умовах випробування. Біологічний вісник МДПУ ім. Богдана 

Хмельницького. Мелітополь, 2016. № 6 (3). С. 18–25. (50 % авторства: 

проведення досліджень, статистична обробка даних, написання статті). 

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

7. Гайдаш О. Л. Добір вихідного матеріалу Змішаної плазми для 

селекції скоростиглих гібридів кукурудзи. Перспективи розвитку 

рослинницької галузі в сучасних економічних умовах : зб. тез міжнар. наук.-

практ. конф. присвяченої 50-й річниці від початку розвитку рисівництва в 

Україні. (м. Скадовськ, 6–8 серпня 2013 р.). Скадовськ; Інститут рису НААН 

України, 2013. С. 14–15. 

8. Гайдаш О. Л. Вологість зерна тесткросів кукурудзи створених на 

основі скоростиглих ліній Змішаної плазми. Стратегічні напрями сталого 

виробництва сільськогосподарської продукції на сучасному етапі розвитку 

аграрного комплексу України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. молодих 

вчених і спеціалістів. (м. Дніпропетровськ, 22–23 травня 2014 р.). 

Дніпропетровськ, 2014. С. 17–18. 

9. Гайдаш О. Л. Оцінка вихідного матеріалу Змішаної зародкової 

плазми кукурудзи за висотою рослин в різних умовах вологозабезпеченості. 

Стан і перспективи розвитку селекції та насінництва кукурудзи в умовах 

зміни клімату : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 7–9 липня 

2015 р.). Харків, 2015. С. 22–24. 

10. Гайдаш О. Л. Оцінка комбінаційної здатності самозапилених сімей 

S4 Змішаної зародкової плазми кукурудзи за урожайністю зерна. Сучасні 

аспекти селекції і насінництва кукурудзи, традиції та перспективи : тези 

доповідей міжнар. наук.-практ. конф. присвяченої святкуванню 75-річниці 

від дня заснування дослідної станції. (м. Чернівці, 10 вересня 2015 р.). 

Чернівці, 2015. С. 13–14. 

11. Черчель В. Ю., Гайдаш О. Л. Реакція тесткросів скоростиглих 

самозапилених сімей кукурудзи (Zea mays L.) на різні умови 
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вологозабезпечення. Селекція, генетика та технології вирощування 

сільськогосподарських культур : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. 

молодих вчених і спеціалістів. (с. Центральне, 21 квітня 2016 р.). Центральне, 

2016. С. 121–122. (50 % авторства: проведення досліджень, статистична 

обробка даних, написання статті). 

12. Черчель В. Ю., Гайдаш О. Л. Комбінаційна цінність самозапилених 

сімей S5 кукурудзи (Zea mays L.) Змішаної зародкової плазми. Роль наукових 

досліджень в забезпеченні процесів інноваційного розвитку аграрного 

виробництва України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених 

і спеціалістів (м. Дніпропетровськ, 25–26 травня 2016 р.). 

м. Дніпропетровськ, 2016. С. 39–40 с. (50 % авторства: проведення 

досліджень, статистична обробка даних, написання статті). 

13. Черчель В. Ю., Гайдаш О. Л. Результати вивчення адаптивної 

здатності та екологічної стабільності скоростиглих гібридів кукурудзи. 

Актуальні проблеми агропромислового виробництва України : матеріали 

Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених (с. Оброшино, 16 листопада 

2016 р.). Оброшино, 2016. С. 67–68. (50 % авторства: проведення 

досліджень, статистична обробка даних, написання статті). 

14. Черчель В. Ю., Гайдаш О. Л. Оцінка скоростиглого вихідного 

матеріалу кукурудзи на базі Змішаної зародкової плазми за комбінаційною 

здатністю врожайності зерна. Селекція, генетика та технологія вирощування 

сільськогосподарських культур : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. 

молодих вчених і спеціалістів (с. Центральне, 21 квітня 2017 р.). 

с. Центральне, 2017. С. 135. (50 % авторства: проведення досліджень, 

статистична обробка даних, написання статті). 

15. Гайдаш О. Л. Оцінка комбінаційної цінності скоростиглих ліній 

кукурудзи за вологістю зерна при збиранні. Наукове забезпечення 

інноваційного розвитку агропромислового комплексу в умовах змін клімату : 

матеріали міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених і спеціалістів 

(м. Дніпро, 25-26 травня 2017 р.). Дніпро, 2017. С. 21–23. 
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Наукові праці, які додатково відображають результати дисертації 

(Авторські свідоцтва гібридів кукурудзи та їх батьківських компонентів, 

які зареєстровані в Україні) 

16. А. с. № 190071. Кукурудза звичайна. (Zea mayz L.). Гібрид 

ДН Меотида / Дзюбецький Б. В., Черчель В. Ю., Федько М. М., 

Олізько О. П., Гайдаш О. Л., Негода Т. В., Плотка В. В., Бондарь Т. М., 

Рябченко Е. М., Ольховик М. С. (Україна). № 15009143; Заявлено 18.12.2015; 

дата реєстрації 13.02.2019; опубліковано в Бюлетені «Охорона прав на сорти 

рослин» офіційне видання. № 1. 2019. С. 62. / Міністерство аграрної політики 

та продовольства України. (авторство 5 %). 

17. А. с. № 190180. Україна. Кукурудза звичайна. (Zea mayz L.). 

ДН Нур. Автори: Дзюбецький Б. В., Черчель В. Ю., Федько М. М., 

Олізько О. П., Гайдаш О. Л., Негода Т. В., Плотка В. В., Абельмасов О. В., 

Рябченко Е. М., Юхимович О. Р. (Україна). – № 17009032; Заявлено 

19.12.2017; дата реєстрації 13.02.2019; опубліковано в Бюлетені «Охорона 

прав на сорти рослин» офіційне видання № 1. 2019. С. 175. / Міністерство 

аграрної політики та продовольства України. (авторство 5 %). 

18. А. с. № 170352. Україна. Кукурудза звичайна. (Zea mayz L.). 

ДН Патріот. Автори: Дзюбецький Б. В., Черчель В. Ю., Федько М. М., 

Олізько О. П., Гайдаш О. Л., Негода Т. В., Плотка В. В., Абельмасов О. В. 

Рябченко Е. М. Юхимович О. Р. (Україна). – № 14009195; Заявлено 

27.11.2014; дата реєстрації 16.03.2017; опубліковано в Бюлетені «Охорона 

прав на сорти рослин» офіційне видання № 2. 2017. С. 66. / Міністерство 

аграрної політики та продовольства України. (авторство 5 %). 

19. А. с. № 180394. Україна. Кукурудза звичайна. (Zea mayz L.). 

ДН Астра. Автори: Дзюбецький Б. В., Черчель В. Ю., Федько М. М., 

Боденко Н. А., Гайдаш О. Л., Негода Т. В., Рябченко Е. М., 

Гандуріна Ю. Ю., Бондарь Т. М., Плотка В. В. (Україна). – № 15009144; 

Заявлено 18.12.2015; дата реєстрації 02.03.2018; опубліковано в Бюлетені 
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«Охорона прав на сорти рослин» офіційне видання № 2. 2018. С. 182. / 

Міністерство аграрної політики та продовольства України. (авторство 5 %). 

20. А. с. № 150427. Україна. Кукурудза звичайна. (Zea mayz L.). 

ДН Арго. Автори: Дзюбецький Б. В., Черчель В. Ю., Федько М. М., 

Боденко Н. А. Юхимович О. Р., Ільченко Л. А., Гайдаш О. Л., 

Коробко Ю. А., Рябченко Е. М., Плотка В. В. (Україна). – № 12004209: 

Заявлено 12.12.2012; дата реєстрації 20.03.2015; опубліковано в Бюлетені 

«Охорона прав на сорти рослин» офіційне видання № 1. ч. 1. 2015. С. 56. / 

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України. (авторство 5 %). 

21. А. с. № 190124. Кукурудза звичайна. (Zea mayz L.). Гібрид 

ДН Відрада. Дзюбецький Б. В., Черчель В. Ю., Федько М. М., Боденко Н. А., 

Гайдаш О. Л., Негода Т. В., Рябченко Е. М., Купар Ю. Ю., Сень О. В., 

Годзь М. В. (Україна). № 17009003; заявлено 06.01.2017; дата реєстрації 

13.02.2019; опубліковано в Бюлетені «Охорона прав на сорти рослин» 

офіційне видання. № 1. 2019. С. 64. / Міністерство аграрної політики та 

продовольства України. (авторство 5 %) 

22. А. с. № 170347. Україна. Кукурудза звичайна. (Zea mayz L.). 

ДН Віта. Автори: Дзюбецький Б. В., Черчель В. Ю., Федько М. М., 

Ільченко Л. А., Боденко Н. А., Гайдаш О. Л., Коробко Ю. А., Бондарь Т. М., 

Рябченко Е. М., Купар І. М. (Україна). – № 14009188; Заявлено 27.11.2014; 

дата реєстрації 16.03.2017; опубліковано в Бюлетені «Охорона прав на сорти 

рослин» офіційне видання № 2. 2017. С. 66. / Міністерство аграрної політики 

та продовольства України. (авторство 5 %). 

23. А. с. № 150421. Україна. Кукурудза звичайна. (Zea mayz L.). 

ДН Корунд. Автори: Дзюбецький Б. В., Черчель В. Ю., Федько М. М., 

Ільченко Л. А., Рябченко Е. М., Гайдаш О. Л., Федоренко Е. М., 

Деркач К. В., Галечко І. Д. (Україна). – № 12004133; Заялено 29.11.2011; дата 

реєстрації 20.03.2015; опубліковано в Бюлетені «Охорона прав на сорти 

рослин» офіційне видання № 1.ч. 2. 2015. С. 197. / Державна ветеринарна та 

фітосанітарна служба України. (авторство 5 %). 
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24. А. с. № 150422. Україна. Кукурудза звичайна. (Zea mayz L.). 

ДН Рубін. Автори: Дзюбецький Б. В., Черчель В. Ю., Федько М. М., 

Марочко В. А., Боденко Н. А., Гайдаш О. Л., Олізько О. П., Негода Т. В., 

Гусак Ю. В., Бернацький М. М. (Україна). – № 12004135; Заявлено 

12.12.2012; дата реєстрації 20.03.2015; опубліковано в Бюлетені «Охорона 

прав на сорти рослин» офіційне видання № 1.ч.1. 2015. С. 56. / Державна 

ветеринарна та фітосанітарна служба України. (авторство 5 %). 

25. А. с. № 170349. Україна. Кукурудза звичайна. (Zea mayz L.). 

ДН Славиця. Автори: Дзюбецький Б. В. Федько М. М., Черенков А. В. 

Черчель В. Ю., Негода Т. В., Боденко Н.А., Гайдаш О. Л., Олізько О. П., 

Рябченко О. П. Плотка В. В. (Україна). – № 14009192; Заявлено 27.11.2014; 

дата реєстрації 16.03.2017; опубліковано в Бюлетені «Охорона прав на сорти 

рослин» офіційне видання № 2. 2017. С. 66. / Міністерство аграрної політики 

та продовольства України. (авторство 5 %). 

26. А. с. № 160376. Україна. Кукурудза звичайна. (Zea mayz L.). 

ДН Веста. Автори: Дзюбецький Б. В., Черчель В. Ю., Федько М. М., 

Ільченко Л. А., Юхимович О. Р., Гайдаш О. Л., Боденко Н. А., 

Коробко Ю. А., Рябченко Е. М., Абельмасов О. В. (Україна) – № 13009253: 

Заялено 05.12.2013; дата реєстрації 19.04.2016; опубліковано в Бюлетені 

«Охорона прав на сорти рослин» офіційне видання № 4. 2016. С. 79. / 

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України. (авторство 5 %). 

27. А. с. № 170346. Україна. Кукурудза звичайна. (Zea mayz L.). 

ДН Росток. Автори: Дзюбецький Б. В., Федько М. М., Черчель В. Ю., 

Ільченко Л. А., Боденко Н. А., Гайдаш О. Л., Рябченко Е. М., Купар І. М., 

Федоренко Е. М., Кирпа М. Я. (Україна). – № 14009185; Заявлено 27.11.2014; 

дата реєстрації 16.03.2017; опубліковано в Бюлетені «Охорона прав на сорти 

рослин» офіційне видання № 2. 2017. С. 66. / Міністерство аграрної політики 

та продовольства України. (авторство 5 %). 

28. А. с. № 150413. Україна. Кукурудза звичайна. (Zea mayz L.). 

ДН Софія. Автори: Дзюбецький Б. В., Черчель В. Ю., Федько М. М., 



17 
 

 

Ільченко Л. А., Гусак Ю. В., Юхимович О. Р., Гайдаш О. Л., Галечко І. Д., 

Боденко Н. А., Рубан В. С. (Україна). – № 11004244; Заявлено 29.11.2011; 

дата реєстрації 20.03.2015; опубліковано в Бюлетені «Охорона прав на сорти 

рослин» офіційне видання № 1.ч.1. 2015. С. 56. / Державна ветеринарна та 

фітосанітарна служба України. (авторство 5 %). 

29. А. с. № 170350. Україна. Кукурудза звичайна. (Zea mayz L.). 

ДН Олена. Автори: Дзюбецький Б. В., Черчель В. Ю., Федько М. М., 

Ільченко Л. А., Боденко Н. А., Гайдаш О. Л., Рябченко Е. М., Купар І. М., 

Федоренко Е. М., Олізько О. П. (Україна). – № 14009193; Заявлено 

27.11.2014; дата реєстрації 16.03.2017; опубліковано в Бюлетені «Охорона 

прав на сорти рослин» офіційне видання № 2. 2017. С. 66. / Міністерство 

аграрної політики та продовольства України. (авторство 5 %). 

30. А. с. № 170282. Україна. Кукурудза звичайна. (Zea mayz L.). 

ДН Рава. Автори: Дзюбецький Б. В., Черчель В. Ю., Ільченко Л. А., 

Рябченко Е. М., Гайдаш О. Л., Федоренко Е. М., Боденко Н. А., 

Федько М. М.,Купар І. М., Кирпа М. Я. (Україна). – № 13009251; Заявлено 

05.12.2013; дата реєстрації 16.03.2017; опубліковано в Бюлетені «Охорона 

прав на сорти рослин» офіційне видання № 2. 2017. С. 162. / Міністерство 

аграрної політики та продовольства України. (авторство 5 %). 

31. А. с. № 160394. Україна. Кукурудза звичайна-батьківський 

компонент, (Zea mayz L.). ДК2064М. Автори: Дзюбецький Б. В., 

Черчель В. Ю., Федько М. М., Боденко Н. А., Рябченко Е. М., 

Абельмасов О. В., Гайдаш О. Л. (Україна). – № 13909252; Заявлено 

05.12.2013; дата реєстрації 19.04.2016; опубліковано в Бюлетені «Охорона 
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ВСТУП  

 

Особливе місце в селекційних програмах зі створення гібридів 

кукурудзи ДУ Інститут зернових культур НААН та інших селекційних 

установ займає Змішана зародкова плазма. Залежно від типу синтезу вона 

розділяється на спеціальні гібриди та синтетичні популяції, які створюються 

із залученням донорів скоростиглості, посухо- та жаростійкості, гібриди 

закордонної селекції з невідомим родоводом, які включають, як правило, 

відселектовані за багатьма ознаками лінії і тому несуть у своєму генотипі 

багато бажаних ознак. У результаті самозапилення таких форм отримана 

велика кількість елітних ліній, які складають основу селекційних програм 

багатьох вітчизняних та закордонних наукових установ. 

Актуальність теми. Генофонд ранньостиглих елітних ліній Змішаної 

плазми займає значну частку серед батьківських форм скоростиглих гібридів. 

Відмічено, що в більш пізніх групах стиглості активно використовуються 

лінії отримані на базі інтродукованих закордонних гібридів, проте в 

ранньостиглій групі їх відсоток невеликий, що пов’язано, в основному, з 

недостатньою їх адаптивною стійкістю до стресових умов Степу та 

відсутністю відповідних конкурсних гетерозисних моделей гібридів 1-2. 

Селекціонерами ДУ Інститут зернових культур НААН сформована 

базова колекція скоростиглих гомозиготних ліній створених на основі 

іноземних гібридів, але їх подальше використання стримується рядом 

негативних ознак (низька продуктивність, незадовільна пилкоутворювальна 

здатність, слабка адаптивна стійкість та ін.), які потребують довготривалих 

програм з їх поліпшення 3-4. 

У зв’язку зі складністю успадкування багатьох господарсько-цінних 

ознак в основу поліпшення вихідного матеріалу покладено циклічність 

селекційних робіт: рекомбінація, самозапилення, оцінка, добір, які поступово 

ведуть до накопичення позитивних генів, що визначають прогрес ознаки 5. 

Слід відмітити, що селекційні роботи, пов’язані з довготривалими 
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циклічними програмами, часто ресурсно-затратні та не завжди ефективні. 

Тому важливим елементом подальшої оптимізації селекційного процесу є 

пошук нових методичних підходів, які підвищать ефективність добору та 

прискорять отримання інноваційного продукту, чому і присвячена 

дисертаційна робота. 

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

є складовою частиною досліджень відділу селекції і насінництва зернових 

культур ДУ Інституту зернових культур НААН, пов’язаних зі створенням 

нового вихідного матеріалу стандартним методом і на його базі – 

високоврожайних гібридів кукурудзи. Вона виконана протягом 2011-2015 рр. 

згідно з Державною комплексною науково-технічною програмою «Зернові 

культури» за завданням (номер Державної реєстрації 0111U004696) 

«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». 

Мета дисертації. Створення і добір самозапилених ліній Змішаної 

геноплазми, з високою комбінаційною здатністю та широким адаптивним 

потенціалом, на базі спеціальних гібридів, отриманих від схрещування 

кращих, за основними господарсько-цінними ознаками, елітних ліній різних 

генетичних плазм, а також формування нових гетерозисних моделей 

скоростиглих гібридів кукурудзи. 

Для досягнення поставленої мети передбачалось вирішити такі 

завдання: 

- створити самозапилені сім’ї S4, S5, S6, й провести їх оцінку і добір за 

комплексом господарсько- цінних ознак, та стійкістю до абіотичних факторів 

(посухостійкість, жаростійкість); 
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- виявити особливості прояву основних морфо-біологічних ознак нових 

самозапилених ліній залежно від умов року та їх генетичного походження; 

- провести добір за комбінаційною здатністю відносно врожайності 

зерна і низькою збиральною вологістю самозапилених сімей S4,-S6 та виявити 

їх адаптивну стійкість; 

- виділити кращі зразки ліній для закладки наступних циклів 

кумулятивної селекції; 

- рекомендувати кращі гібриди і лінії для передачі на державне 

сортовипробування. 

Об’єкт дослідження – особливості прояву селекційних ознак: 

посухостійкість, висока комбінаційна здатність стосовно врожайності та 

вологості зерна, адаптивна стійкість у самозапилених сімей кукурудзи 

Змішаної плазми. 

Предмет дослідження – оцінка та добір за комплексом ознак серед 

самозапилених сімей S4, S5, S6, Змішаної зародкової плазми при селекції 

скоростиглих гібридів кукурудзи. 

Методи дослідження – гібридизація, інбридинг, індивідуальний добір, 

кумулятивна селекція – у процесі створення вихідного матеріалу; візуальний 

– при проведенні фенологічних спостережень; лабораторно-польовий – для 

визначення посухостійкості та жаростійкості матеріалу; вимірювально-

ваговий – для обліку врожаю і визначення метричних показників рослин; 

математично-статистичний – для визначення достовірності результатів, 

показників комбінаційної здатності, кореляційної залежності ознак, 

показників варіювання господарсько-цінних ознак. 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше в Україні створено 

скоростиглі самозапилені лінії Змішаної геноплазми, адаптовані до умов 

степової зони України, виявлено особливості прояву селекційних ознак у 

самозапилених сімей S4, – S6, залежно від умов років досліджень і генотипу 

вихідного матеріалу. Виділено ряд скоростиглих зразків з високою 

комбінаційною здатністю відносно врожайності зерна та низької, стосовно 
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його, збиральної вологості. Визначено кращі гетерозисні моделі для 

створення конкурентоздатних скоростиглих гібридів: 

((Lancaster х Lacoune) х Mix), (Lancaster х Mix), (Mix х Mix). 

Удосконалено систему оцінок при доборі за основними господарсько-

цінними ознаками ліній Змішаної геноплазми протягом періоду їх 

гомозиготизації та створеня комерційних гібридів. 

Набуло подальшого розвитку методичні підходи щодо синтезу нового 

вихідного матеріалу Змішаної зародкової плазми з комплексом цінних для 

селекції ознак: комбінаційна здатність, адаптивний потенціал, висока 

стійкість до несприятливих абіотичних чинників (посуха, жара, збудники 

хвороб та шкідники). 

Практичне значення одержаних результатів. Створено 12 

соростиглих ліній Змішаної зародкової плазми з високими ефектами ЗКЗ 

відносно врожайності зерна: ДК2881 233111, ДК9512 111311, ДК305 121142, 

ДК3128 131122, ДК2831 113111, ДК2109 233121, ДК2285 131111, ДК2828 112111, 

ДК2109 132111, ДК2228 131111, ДК305 121111, ДК2328 311131. 

За ознакою «збиральна вологість зерна» було відібрано 15 ліній: 

ДК2285 132113, ДК2228 132111, ДК2228 222111, ДК9519 121311, ДК9512 311111, 

ДК2228 211121, ДК3109 211111, ДК9512 132111, ДК9526 121112, ДК305 311131, 

ДК2319 322111, ДК2328 223111, ДК3128 133112, ДК2285 131111, ДК2651 221112, які 

мали нижчі значення ефектів ЗКЗ ніж у контрольних ліній. На їх основі 

отримано гібридні комбінації, які відзначилися поєднанням скоростиглості, 

високої та стабільної врожайності та низької збиральної вологості зерна. В 

результаті схрещування скоростиглих ліній та трьох тестерів, отримано 

гібридні комбінації, які відзначалися поєднанням скоростиглості, високої та 

стабільної урожайності і низької збиральної вологості зерна: 

Крос 267СхДК305 121142, ДК 247МВхДК3128 131122, Крос 267СхДК2831 113111, 

Крос 267СхДК2109 233121, ДК 247МВхДК2109 223112, Крос 290СхДК2828 112111, 

Крос 267СхДК2109 223112, ДК247МВхДК2828 112111, Крос 267СхДК2109 132111, 
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ДК 247МВхДК2228 131111, ДК 247МВхДК305 121111, ДК 247МВхДК2328 311131, 

ДК 247МВхДК2133 322131, вони перевищили стандарт на 0,58-1,50 т/га. 

За участі автора створено гібриди кукурудзи: ранньостиглі – 

ДН Меотида, ДН Нур, ДН Патріот; середньоранні – ДН Астра, ДН Арго, 

ДН Відрада, ДН Рубін, ДН Славиця, ДН Віта, ДН Корунд; середньостиглі – 

ДН Веста, ДН Росток; середньопізні – ДН Софія, ДН Олена, ДН Рава, які 

занесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні. Зазначені гібриди забезпечують урожайність на 5-7 % вищу за 

стандарти, відрізняються високою стійкість до кореневого та стеблового 

вилягання, посухи, характеризуються інтенсивною вологовіддачею зерном, 

стійкі до враження основними хворобами та шкідниками. Дисертант є 

співавтором семи батьківських компонентів: ДК2064М, ДК2064СВЗМ, 

ДК2831СВ, ДК2855СВЗМ, ДК4315СВ, Крос285М, Крос461М. 

Кваліфікаційну експертизу в державному сортовипробуванні проходять 

11 гібридів в т. ч. 5 ранньостиглих, 1 середньоранній, 2 середньостиглих і 3 

середньопізніх. 

Особистий внесок здобувача. Здобувачем сплановано закладання та 

проведення польових і лабораторних досліджень, програму схрещувань і 

сортовипробування отриманого матеріалу, виконано супутні спостереження, 

заміри та обліки, зроблено аналіз результатів, складено наукові звіти, 

опубліковані статті за темою дисертації. Дисертантом узагальнено наукові 

дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених, сформульовано висновки і 

рекомендації для селекційної практики. Частка участі дисертанта у 

підготовлених та опублікованих наукових працях, надрукованих у 

співавторстві, складає 40-50 % і включає виконання експериментальних 

досліджень та інтерпретацію їх результатів. Авторство у створенні вже 

зареєстрованих п’ятнадцяти гібридів кукурудзи – 5 %, семи батьківських 

компонентів – 10 %. 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи 

доповідались і обговорювались на науково-методичних радах селекції та 
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насінництва кукурудзи ДУ ІЗК НААН України (2011-2015 рр.), а також 

представлені на Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 

50-й річниці від початку розвитку рисівництва в Україні “Перспективи 

розвитку рослинницької галузі в сучасних економічних умовах” (Південно-

степовий науково-інноваційний центр Інститут рису НААН, м. Скадовськ, 6-

8 серпня 2013 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих 

учених та спеціалістів “Стратегічні напрями сталого виробництва 

сільськогосподарської продукції на сучасному етапі розвитку аграрного 

комплексу України” (ДУ ІСГ СЗ НААН України, м. Дніпропетровськ, 22-23 

травня 2014 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Стан і 

перспективи розвитку селекції та насінництва кукурудзи в умовах зміни 

клімату” (Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, м. Харків, 7-9 

липня 2015 р.); Міжнародній науково-практичній конференції присвяченій 

святкуванню 75 річниці від дня заснування дослідної станції “Сучасні 

аспекти селекції і насінництва кукурудзи, традиції та перспективи” 

(Буковинська Державна сільськогосподарська дослідна станція, м. Чернівці, 

10 вересня 2015 р.); IV Міжнародній науково-практичній конференції 

молодих вчених і спеціалістів “Селекція, генетика та технології вирощування 

сільськогосподарських культур” (Миронівський інститут пшениці 

ім. В. М. Ремесла НААН України, Український інститут експертизи сортів 

рослин, с. Центральне, 21 квітня 2016 р.); Всеукраїнській науково-практичній 

конференції молодих вчених і спеціалістів “Роль наукових досліджень в 

забезпеченні процесів інноваційного розвитку аграрного виробництва 

України” (ДУ ІСГ СЗ НААН України, м. Дніпропетровськ, 25-26 травня 

2016 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених 

“Актуальні проблеми агропромислового виробництва України” (Інститут 

сільського господарства Карпатського регіону НААН України, с. Оброшино, 

16 листопада 2016 р.). V Міжнародній науково-практичній конференції 

молодих вчених і спеціалістів “Селекція, генетика та технології вирощування 

сільськогосподарських культур” (Миронівський інститут пшениці 
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ім. В. М. Ремесла НААН України, Український інститут експертизи сортів 

рослин, с. Центральне, 21 квітня 2017 р.). Міжнародній науково-практичній 

конференції молодих вчених і спеціалістів “Наукове забезпечення 

інноваційного розвитку агропромислового комплексу в умовах змін клімату” 

(ДУ ІЗК НААН, м. Дніпро, 25-26 травня 2017 р.) Результати дисертації були 

представлені на здобуття премії НААН «За кращу наукову доповідь 

молодого вченого НААН з фундаментальних та прикладних досліджень» на 

розширеному засіданні Бюро Відділення рослинництва Національної 

академії аграрних наук України, 4 жовтня 2018 р. відзначено дипломом 

першого ступеня за перемогу в конкурсі. 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 15 наукових праць, з 

яких 5 – у фахових виданнях України, 1 – у фаховому виданні України 

цитованому в Web of Science та 9 тез – у збірниках наукових конференцій, 

отримано п’ятнадцять авторських свідоцтв на гібриди кукурудзи та сім на 

батьківські компоненти. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертацію викладено на 230 

сторінках комп’ютерного тексту (з них 161 сторінок основного тексту). 

Складається зі вступу, 6 розділів, висновків, рекомендацій, списку 

використаних джерел (323 найменувань, з яких – 53 латиницею). Роботу 

проілюстровано 34 таблицями та 11 рисунками та 24 додатками. 

Авторські публікації в списку використаних джерел: 50; 59; 111; 135; 

157; 217; 218; 222; 271; 272; 273; 287; 288; 322; 323. 
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РОЗДІЛ 1 

 

СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ 

КУКУРУДЗИ В ЗОНІ НЕДОСТАТНЬОГО ТА НЕСТАБІЛЬНОГО 

ЗВОЛОЖЕННЯ 

 

Кукурудза є універсальною культурою, що повністю відповідає 

потребам тваринництва при використанні її на корм у вигляді зерна, силосу, 

зеленої маси. Вона займає провідне місце серед головних зернових культур у 

світовому землеробстві. Має широкий попит при виробництві різноманітних 

продуктів харчування, як то кукурудзяна олія, крупа, борошно, крохмаль, 

глюкоза, спирт, кукурудзяні пластівці, консервоване зерно та ін. [6-7]. 

Отримання стабільно високих урожаїв зерна кукурудзи є актуальним 

завданням сільського господарства України та інших країн [8]. 

Теоретичні дослідження в США на початку минулого століття 

призвели до розробки концепції гібридизації чистих ліній у якості найбільш 

ефективного способу поліпшення кукурудзи. Запуск у виробництво гібридів 

дозволив реалізувати високий потенціал урожайності кукурудзи та 

підвищити стійкість рослин до шкідників і хвороб [9]. 

Природно-кліматичні умови та родючі землі України сприяють 

вирощуванню всіх зернових культур і дають змогу отримувати високоякісне 

продовольче зерно в обсягах, достатніх для забезпечення внутрішніх потреб і 

формування експортного потенціалу [10-11]. 

На зниження обсягів виробництва зерна в останні роки суттєво 

вплинули складні погодно-кліматичні умови та недостатнє матеріально-

технічне забезпечення, тому було прийнято ряд нормативно-правових актів, 

якими визначені напрямки розвитку сільського господарства та державного 

контролю за наповненням і функціонуванням вітчизняного ринку зерна [12]. 

Це обумовило необхідність вирішення проблеми отримання стабільно 

високих врожаїв, в тому числі і кукурудзи, в різні роки за несприятливих 
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факторів середовища. Рівень урожайності та якості зерна кукурудзи в значній 

мірі залежить від впровадження у виробництво нових високоврожайних, з 

комплексною стійкістю до хвороб і шкідників, добре адаптованих до умов 

вирощування гібридів, а також застосування науково обґрунтованих 

технологій їх вирощування [13]. 

Відповідно до біокліматичного потенціалу степової зони України, 

кукурудза може формувати врожайність зерна від 6 до 8 т/га. Цьому 

сприяють отримані вітчизняними селекціонерами скоростиглі посухостійкі 

високопродуктивні гібриди, які адаптовані до ґрунтово-кліматичних умов 

Степу і можуть реалізувати свою потенціальну продуктивність. 

Впровадження у виробництво скоростиглих гібридів кукурудзи вирішує 

одночасно декілька важливих проблем. Кукурудза є досить урожайною 

культурою, а можливості використання гетерозису при створенні гібридів 

скоростиглої групи далеко не вичерпані [8, 14-16]. 

Посуха – один з найбільш стресових факторів, стає серйозною 

проблемою для виробництва сільськогосподарської продукції. Вплив посухи 

залежить від її інтенсивності та тривалості, а також здатності рослини 

витримувати стресові ситуації. Посухостійкість того чи іншого генотипу 

залежить від його морфологічних, фізіологічних і анатомічних особливостей, 

а також адаптивності до екстремальних умов [17]. Основним селекційним 

критерієм адаптивності генотипу в більшості селекційних програм є 

урожайність та її стабільність. Безпосередня оцінка стійкості до посухи 

базується на мінімізації недобору врожаю в умовах стресу в порівнянні з 

оптимальними умовами [18-22]. 

Питання селекції кукурудзи на посухостійкість, досить повно 

відображено в публікаціях авторів L. A. Tatum [23], O. Cosmin [24] 

A. F. Troyer [25]. 

Вивчення посухостійкості кукурудзи нерозривно пов'язане із 

з’ясуванням адаптивних властивостей рослин на різних етапах росту і 

розвитку при впливі несприятливих факторів. 
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Такі дослідження дають можливість встановити пластичність і 

адаптивні реакції рослин кукурудзи на умови зовнішнього середовища з 

метою підвищення їх стійкості і збільшення продуктивності. Прогрес у 

цьому відношенні може бути, досягнутий не стільки за допомогою розробки 

нових методів і розширення обсягу оцінки, скільки виробленням підходів, що 

дозволяють різко підвищити ефективність оціночної роботи, та дають 

селекціонерам можливість цілеспрямовано підбирати батьківські форми для 

гібридизації і використовувати потрібні фізіологічні параметри в 

селекційному процесі [26]. 

Стійкість рослин до несприятливих факторів середовища є генетично 

зумовленою і спадкоємною ознакою, яка в оптимальних умовах не 

проявляється, а реалізується лише при впливі екстремальних факторів. У 

таких умовах можлива найбільш об’єктивна оцінка потенційної можливості 

генотипу адаптуватися до стресових умов [27]. 

Тому використання відповідних природних і провокаційних фонів 

збільшує ефективність проведення відбору. Крім цього сівба в кількох 

екологічних пунктах, а також різні строки сівби в одній екологічній точці 

розширюють можливості селекції на посухостійкість [28]. 

Безсумнівно, що успіх селекції на посухостійкість кукурудзи залежить, 

перш за все, від правильного підбору вихідних батьківських форм для 

гібридизації, а також від ретельності опрацювання селекційного матеріалу 

[26]. 

Згідно з C. Bagiu посухостійкість контролюється переважно адитивною 

взаємодією генів [29]. Неадитивні генетичні варіанси і цитоплазматичні 

ефекти відіграють меншу роль в успадкуванні даної властивості. Тому 

створення посухостійких ліній – одне з найважливіших напрямків у селекції. 

Цінним вихідним матеріалом для створення посухостійких ліній є 

популяції з вузькою генетичною основою, в яких переважає частка 

зародкової плазми посухостійких донорів. Поліпшення вихідних популяцій 
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методами рекурентної селекції дозволяє концентрувати позитивні алелі генів 

і підвищує ефективність добору посухостійких генотипів [30]. 

Встановлено, що посуха істотно знижує продуктивність ранньостиглої 

кукурудзи, особливо самозапилених ліній. 

З колекційних ліній в умовах Північної Кароліни були виділені такі 

донори посухостійкості як: F7, V3, W117, W59M, H99, Va59, TR, H95, B2 

[31]. 

У 1992 р. американська компанія «Холденс» включила в списки для 

продажу лінію LH212, як толерантну до посухи [32]. 

На думку деяких дослідників, лінія Мо17 характеризується як 

посухостійка і має чудові показники по життєздатності пилку і 

пилкоутворення, як сама по собі, так і в гібридних комбінаціях [33]. 

В умовах Румунії були виділені лінії LC4046A90, F1076 з високими 

кумулятивними індексами генних адитивних ефектів за п'ятьма показниками 

посухостійкості, які рекомендуються для створення високопродуктивних 

гібридів в умовах водного стресу [29]. 

У Краснодарському НДІСГ на базі донора посухостійкості лінії Т22 

створено ряд толерантних до посухи ліній, в тому числі Кр778, Кр779. 

Досить посухостійка лінія Кр773, яка виділена з гібрида NLS73x343, має 

високу комбінаційну здатність, як в посушливі, так і в сприятливі за 

вологозабезпеченням роки [34]. 

У ДУ ІЗК НААН за комплексом господарсько-цінних ознак, зокрема 

посухо- та жаростійкістю, виділено лінії ДК22 41-2, ДК66/315 22-1, ДК22/427 

11-1, ДК22/427 13-5, ДК22/437 73-3 споріднені з лінією Т22 [35]. 

Дослідження проведені в фірмі DeKalb (США), засвідчили, що лінії, 

створені на основі джерела плазми Michoacan 21, мають властивість до 

відновлення вегетаційного росту після ранніх посушливих умов, зберігають 

синхронність цвітіння волоті і появи рилець в стресових умовах [28]. 

Багатокачанні форми більш толерантні до посухи, через те що навіть в 

екстремальних умовах формували по одному добре розвиненому качані. За 
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результатами досліджень встановлено, що використання в селекційному 

процесі схильних до двопочатковості інцухт-ліній дозволяє створити 

посухостійкі гібриди кукурудзи, адаптовані до стресових умов [36-37]. 

У 2009-2012 рр. у Всеросійському НДІ зернових культур 

ім. І. Г. Каліненко, проведені дослідження з метою виявлення ознак для 

проведення відбору при створенні вихідного матеріалу в умовах 

недостатнього і нестійкого зволоження. За результатами досліджень 

визначено ознаки продуктивності, які рекомендуються використовувати в 

процесі добору: кількість качанів на рослині, кількість безплідних рослин, 

маса качана, кількість зерен в ряду, кількість зерен на качані, вихід зерна при 

обмолоті [38]. 

Відбір високопродуктивних форм в посушливих умовах з мінімальною 

кількістю безплідних рослин у посівах дозволяє виділити посухостійкі 

генотипи. 

При вирішенні проблеми стійкості рослин до несприятливих факторів 

велику роль відіграє генотип вихідного матеріалу. На думку ряду авторів, 

можливо, хоча і складно, досягти поєднання в одному генотипі високої 

врожайності та стійкості до несприятливих погодних умов. У зв'язку з цим 

сучасна селекційна стратегія, має ґрунтуватися на залученні нових і наявних 

в генофонді даної культури генетичних джерел і донорів, що володіють 

цінними ознаками, в тому числі і стійкістю до різних абіотичних факторів. 

 

1.1 Генетичні плазми – основа селекції кукурудзи 

 

Успіх гетерозисної селекції кукурудзи значною мірою залежить від 

наявності різного за походженням вихідного матеріалу [8]. В селекційній 

практиці існує багато методів підвищення його генетичного різноманіття 

[39]. 

Сучасні методи селекції кукурудзи, успішний розвиток технології 

селекційного процесу (інбредна лінія – гібрид) вважається найбільшим 
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досягненням у селекції рослин. Селекція та покращання кукурудзи почались, 

тоді коли був реалізований потенціал видів, призначених на харчові цілі та 

корм. Через те що, збирання проводилось на основі окремої рослини, 

спостерігалась значна мінливість рослин і качанів. Способи добору рослин, 

які використовували перші селекціонери по кукурудзі, здаються 

примітивними порівняно з нинішніми методами селекції, проте вони 

фіксували ознаки, необхідні для підтримки інбредних ліній або сортів 

кукурудзи. 

Значна частина самозапилених ліній, які використовуються в сучасній 

селекційній роботі, створена на основі гібридів різних типів складності 

(прості, трилінійні, подвійні, багатолінійні). Обґрунтування і висока 

ефективність даного методу знайшли відображення в роботах Н. В. Турбина і 

Л. В. Хотылевой [40-42]. 

Успіх в селекції кукурудзи визначається наявністю стійкої генетичної 

мінливості в первинній або вихідній популяції. 

У перших селекційних роботах єдиним джерелом для створення ліній 

були місцеві та селекційні сорти. Одержані на їх основі лінії найбільш повно 

представляли генетичну основу (геноплазму) стародавніх та покращених 

селекційних сортів. Це були лінії І циклу селекції, більшість з яких стали 

унікальними для селекції гібридів, а деякі з них або їх покращенні 

модифікації використовують і сьогодні [43]. 

Великий прогрес був досягнутий у створенні ліній американськими 

селекціонерами, які в своїй роботі використовували широко розповсюджені 

сорти – Lancaster, Reid Jellow Dent, Minnesota 13, Krug та ін.  

В Україні та Росії в 50-60-х роках минулого сторіччя також були 

створені чудові лінії, які дали початок плеяді високоврожайних, адаптованих 

до навколишнього середовища гібридів: Чернівецька 21 ТВ, Харківська 44, 

Харківська 46 (автор В. О. Козубенко) Краснодарська 30 (автор 

М. І. Хаджинов), Дс 9, Дс 12, Дс 103 – з сорту Добружанка (автори: 

Б. П. Соколов, В. П. Кийко) [8, 43]. 
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На даний час селекція кукурудзи базується на використанні багатьох 

ліній і їхніх версій, які належать до різних зародкових плазм. Головними з 

них є середньопізні і пізньостиглі Reid (В73, В37 В14), Lankaster (С103, 

Oh43), Iodent, а також ранньостиглі Batler (Со109), Lizargarat (ЕР1), Lacoune 

(F2) і СМ7 [44]. У світовій селекційній практиці широко використовуються 

методи покращання ліній попередніх циклів відбору, в т. ч. з використанням 

джерел різних геноплазм [45]. 

За повідомленням О. С. Макарчука, В. Л. Жемойди, 

С. П. Полторецького [46] останнім часом у світовій селекції найефективніше 

використовують гібриди гетерозисної моделі Reid / Lancaster, а в 

ранньостиглій групі більшість кращих європейських гібридів мають у своєму 

геномі лінії кременистої плазми Lacoune та зубовидної, американського 

походження, Iodent. Термін «гетерозисна модель гібрида» з’явився завдяки 

виявленню комбінацій з високим рівнем гетерозису та розподілу ліній на 

певні гетерозисні групи. Сучасна плазма Reid поділена на кілька груп: Reid 

Yellow Dent (Wf 9), Funk and 171A Yellow Dent, Osterland Reid, Troyer Reid, 

Iodent, Stiff Stalk Synthetic [45-46]. В Україні отримали поширення тільки три 

групи: Reid Yellow Dent (Wf 9), Iodent, Stiff Stalk Synthetic. Родовід інбредних 

ліній зародкової плазми Lancaster поділений на дві групи; С 103 та Оh 43, які 

також утворюють між собою гетерозисну модель. 

Вихідні популяції з широкою генетичною основою потрібні в якості 

резервуара генотипів для генетичного конструювання нових інбредних ліній. 

Ці популяції повинні відображати можливість створення нових гібридів в 

довгостроковій програмі поліпшення кукурудзи [47]. 

Одним з найпоширеніших методів зі створення нового вихідного 

матеріалу є включення елітних ліній в прості і беккросні гібриди [48]. В 60-

70 рр. минулого століття в світі на такій основі було створено сотні тисяч 

самозапилених ліній. Однак, як показали результати, комбінаційна здатність 

ліній, які відібрані при самозапиленні промислових гібридів, часто буває 

низькою. Оскільки кращі гібриди переважно базуються на генетично 
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близькому матеріалі, часто вони являють собою суміш кращих гетерозисних 

моделей, що ускладнює пошук нових гібридних комбінацій через генетичну 

спорідненість отриманого матеріалу [45-50]. 

Одержані таким методом самозапилені лінії мають у своїй генетичній 

основі («міксерний») змішаний генетичний матеріал, і для них надалі дуже 

важко підібрати другий компонент для одержання високо гетерозисної 

комбінації. Ряд дослідників [51-55] вказує на те що, використання 

«міксерної» зубоподібної плазми кукурудзи при створенні ранньостиглих 

кременисто-зубоподібних гібридів може бути дуже ефективними. 

Продуктивність гібрида та його виробничий успіх великою мірою 

визначається вдалою гетерозисною комбінацією батьківських компонентів, 

які в селекційній практиці заведено називати гетерозисною моделлю. В 

закордонній селекції кукурудзи найбільш часто використовують гетерозисні 

моделі, що є комбінаціями за участю ліній зародкової плазми BSSS 

(BSSS*Lancaster C103, BSSS*Iodent, BSSS*Oh43 та ін.) [56-57]. 

Проблема створення нового вихідного матеріалу є однією з найбільш 

гострих у селекції кукурудзи, особливо в селекції скоростиглих гібридів. 

Стратегія селекційної роботи на скоростиглість формується з урахуванням 

екологічних особливостей зони вирощування кукурудзи [58-59]. 

Ранні дослідження в галузі селекції кукурудзи дозволили встановити, 

що схрещування батьківських компонентів, які відносяться до різних 

генетичних груп, сприяє отриманню високопродуктивних гібридів [60]. У 

результаті розвитку цих досліджень з’явилось таке поняття як «гетерозисна 

модель», що означає джерела плазми, які забезпечують одержання високих 

врожаїв у результаті схрещування між собою [61-62]. 

Селекційна та генетична цінність самозапилених ліній визначається 

вихідним матеріалом, який було взято для самозапилення. Селекція 

кукурудзи за останнє сторіччя пройшла кілька етапів. У північній півкулі 

широке вирощування північного кременистого і південного зубоподібного 
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підвиду сприяли виведенню високопродуктивних сортів Corn Belt Dent [63-

64]. 

За сучасним уявленням структурно-генетична систематизація 

генофонду кукурудзи передбачає розподіл залучених в селекційний процес 

інбредних ліній, що мають різне генетичне походження, на відповідні групи 

зародкової плазми. Дослідження молекулярних маркерів у гібридів 

кукурудзи, які переважають в США в 1930 – 2000 рр., показали, що 

генетичне різноманіття в кінці минулого сторіччя суттєво звузились. 

Кількість ідентифікованих алелів склало 369 в порівнянні з 599 – гібридів 

1960 р. і 968 алелів, присутніх в геномі кукурудзи з 1930 р. [65]. В 

селекційних програмах європейських та американських селекціонерів 

використовується до 14-16 геноплазм. Базовими серед зубоподібних 

вважаються Iodent, Reid, Lankaster, Krug, Minnesota 13, серед кременистих – 

канадські – (Northern flint), європейські – (Lacoune, Lizargarate, Dobrudga, 

Mindsenpuste) [43]. Частка багатьох історично важливих джерел зародкової 

плазми (Lankaster, Liming, Krug, Midlend та ін.) знизилась і найбільш 

вагомими стали гетерозисні групи BSSS – 35,3 %, Reid Iodent – 26 % та Reid – 

22,4 % [66]. Не дивлячись на певну генеалогічну спільність, лінії з останніх 

гетерозисних груп мають чітку генетичну диференціацію на молекулярному 

рівні [67]. 

Таким чином, використання в практичній селекції теоретичних 

досліджень в галузі гетерозисної селекції кукурудзи відкрило широкі 

можливості у підвищенні її врожайності та значного розповсюдження [6]. 

 

1.2 Самозапилені лінії – вихідний матеріал для гетерозисної 

селекції кукурудзи (створення, оцінка, класифікація) 

 

Ефективність відбору та успіх селекції рослин значною мірою залежать 

від системи запилення, тобто способу розмноження рослин. Існують дві 

основні системи запилення: самозапилення і перехресне запилення. 
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У селекційній практиці широко застосовується примусове 

самозапилення рослин (інбридинг) з метою досягнення гомозиготності, 

збереження і закріплення цінних господарсько-корисних ознак [68]. 

Швидкий успіх у селекції рослин з примусовим самозапиленням 

залежить від часу, протягом якого можна досягти гомозиготності за 

ознаками, які вимагають поліпшення, а це зумовлено числом і дією генів, що 

контролюють дані ознаки. Так, при тривалому інцухту у ліній може 

порушуватись мейоз, виникають мутації з порушеннями в хромосомах. 

Депресія, викликана інцухтом, ускладнює селекцію самозапилених ліній, 

особливо за такими ознаками, як зернова та насіннєва продуктивність, висока 

комбінаційна здатність. Натомість застосування, так званого, «швидкого 

інбридингу» уможливлює отримання ліній з більш стійкими та 

продуктивними рослинами. Цей метод ефективний лише в тому випадку, 

якщо інцухту піддається генетично одноманітний вихідний матеріал [8, 69]. 

Тому в селекції кукурудзи на гетерозис вихідному матеріалу 

приділяється першочергова роль. 

З часу публікацій робіт Дж. Шелла основним вихідним матеріалом для 

створення високогоетерозисних гібридів стали самозапилені лінії [70]. 

Історія селекції кукурудзи свідчить, що від створення перших самозапилених 

ліній до наших днів пройдено довгий шлях (понад 100 років). Від 

самозапилення перших сортів – популяцій та рекурентних відборів у 

спеціально створених синтетичних популяціях на вузькій або широкій 

генетичній основі. Всі дії направлені на пошук більш ефективних методів 

синтезу вихідного матеріалу і добору рекомбінантів у процесі інцухту 

[43, 71]. Для ведення ефективної гетерозисної селекції та забезпечення 

гібридного насінництва необхідна наявність гомозиготних ліній. 

Найбільш розповсюдженим методом створення самозапилених ліній до 

теперішнього часу є стандартний, який полягає у виділенні з вихідного 

матеріалу кращих рослин і самозапилення їх, що супроводжується добором 
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протягом кількох поколінь, до досягнення ними гомозиготності за основними 

ознаками [58]. 

М. І. Вавилов у своїх працях писав: «На очередь встает разработка 

теории инцухта. Факты, обнаруживаемые при применении метода инцухта у 

кукурузы, риса и других растений, настолько важны, что они не могут быть 

обойдены генетикой … Метод инцухта, как показывает практика, вскрывает 

нередко поразительное разнообразие новых форм. Инцухт может быть 

рассматриваем практически как один из факторов формообразования. ... 

Дальнейшая конкретная разработка учения об инцухте применительно к 

разным объектам – одна из важнейших задач генетической теории селекции» 

[72-73]. 

Більшість ліній кукурудзи створено методом інцухту. За даними 

Р. У. Югенхеймера [74] у світі до кінця 80-х років було отримано понад 400 

тис. самозапилених ліній. Однак, у світовій селекції гібридів широко 

використовується не більше 200 ліній. 

Багатьма дослідниками доведено, що вирівняність, тобто 

гомозиготність, ліній не виключає можливість виникнення нових біотипів, 

які відрізняються від вихідної форми за однією або кількома ознаками [58]. 

Так, за повідомленнями В. Е. Козубенка [75] ще в 1956 р. на Чернівецькій 

сільськогосподарській дослідній станції серед рослин лінії ВИР 44 були 

виявлені більш ранні біотипи, які визрівали на 4-5 діб раніше вихідної 

форми. За допомогою методу парних схрещувань в поєднанні з добором 

виділили більш ранньостиглу лінію Харківська 44. 

Серед актуальних питань селекції самозапилених ліній основним є 

питання розробки принципів добору вихідного матеріалу, який 

використовується для інцухту. Завдання селекціонера при цьому виділяти 

найбільш корисні біотипи та залучати їх у програми з гібридизації 76. 

Методичні дослідження в цьому напрямку особливо актуальні в селекції 

ранньостиглих ліній. Для їх створення спочатку як вихідний матеріал 
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використовували ранньостиглі, а тому недостатньо продуктивні за 

урожайністю зерна сорти [58].  

Створення ліній ускладнюється ще й тим, що вони разом з 

гомозиготністю у своєму генотипі повинні мати комплекс ознак: високі 

комбінаційну здатність, насіннєву продуктивність, холодо- та 

посухостійкість придатність до механізованого збирання, стійкість до 

хвороб, високу [75-76]. Домогтися поєднання в одному генотипі 

ранньостиглих ліній всіх потрібних ознак надзвичайно складно. Тому 

важливо знати характер успадкування основних селекційних ознак при 

інцухті залежно від особливостей генотипу вихідного матеріалу. З цією 

митою для інцухту в селекційній практиці використовуються різні за 

тривалістю вегетаційного періоду сорти та гібриди [58]. 

На основі різного за походженням вихідного матеріалу створюється 

велика кількість самозапилених ліній кукурудзи. Однак, далеко не всі інцухт-

лінії при залученні їх в гібридизацію здатні давати високопродуктивні 

гібриди. З десятків тисяч самозапилених ліній кукурудзи для виробництва 

гібридів використовується лише незначна їх частка, менш як 0,1 % [48, 77-79, 

112]. Значна частина самозапилених ліній, які використовуються в сучасній 

селекційній роботі, створена на основі гібридів різних типів складності 

(міжлінійні, трилінійні, подвійні, багатолінійні). Обґрунтування і висока 

ефективність даного методу знайшли відображення в працях Н. В. Турбина, і 

Л. В. Хотылевой [80]. 

Одним з найпоширеніших методів створення нового вихідного 

матеріалу є включення елітних ліній в прості та беккросні гібриди [48]. 

З цією метою також широко використовуються спеціально створені 

гібриди, в генотип яких включені плазми ранньостиглих і пізньостиглих 

форм. Це дозволило створити принципово новий високопродуктивний 

ранньостиглий вихідний матеріал з високою комбінаційною здатністю [81-

84]. 
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На думку багатьох дослідників на сьогоднішній день одним з важливих 

джерел для створення ранньостиглих самозапилених ліній є синтетичні 

популяції [85-88]. Для більшої концентрації цінних ознак використовуються 

синтетики з вузькою генетичною основою, створені з невеликого числа 

споріднених ліній, або ж схрещуванням однієї лінії з декількома донорами 

[89]. 

У селекційних програмах зі створення ліній нового покоління 

селекціонерами широко використовуються синтетичні популяції з широкою 

та вузькою генетичною основою, що є передумовою для підтримання 

генетичного різноманіття, збагачення і покращення зародкової плазми 

кукурудзи [58, 90-94]. 

За результатами досліджень, проведених провідними науково-

дослідними установами з селекції кукурудзи, встановлено високу 

ефективність використання методів рекурентної селекції для поліпшення 

синтетичних популяцій і отримання на їх основі цінних ранньостиглих 

самозапилених ліній [95-96]. За повідомленням Л. В. Козубенка [8], 

залучення в селекційну програму синтетиків за участі пізньостиглих ліній, а 

також синтетиків з широкою генетичною основою дозволило створити цінні 

лінії кукурудзи, що практично підтвердило доцільність їх використання в 

селекційних програмах. 

С. И. Мустяца та ін. [97] повідомляють, про високу ефективність 

покращання вихідних популяцій з допомогою простого добору за фенотипом 

протягом 2-3-х циклів селекції. При цьому досягається суттєве покращення 

гетерогенних популяцій, створених за участі скоростиглих і пізньостиглих 

ліній, відносно скорочення тривалості періоду «сходи – цвітіння 50 % 

качанів», низької вологості зерна при збиранні та високої стійкості рослин 

проти вилягання на перестої. 

Створення самозапилених ліній на основі гібридів з невідомою 

генеалогією є менш ефективним і трудомістким процесом. При цьому 

обов’язковою умовою стає ідентифікація нових ліній і визначення ступеня їх 
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генетичної спорідненості з елітними лініями більшості відомих гетерозисних 

груп. Кращі нові лінії повинні якісно відрізнятися, від наявних елітних 

комерційних ліній. Тому найбільш ефективним є використання як вихідного 

матеріалу гібридів різної генетичної структури спеціально створених на базі 

елітних ліній, попередньо вивчених за основними господарськими ознаками 

та добре пристосованих до місцевих ґрунтово-кліматичних умов [98]. 

Не менш важливим джерелом для створення самозапилених ліній є 

екзотичні раси кукурудзи [99]. Значних успіхів було досягнуто при 

впровадженні в селекційну практику зародкової плазми зразків з Мексики, 

Куби, Бразилії, Аргентини [100-101]. З мексиканської раси виділені джерела 

основних елементів структури врожаю зерна [102]. 

В роботах У. Брауна [103] запропоновано наступні шляхи інтрогресії 

екзотичної плазми в селекційні програми: 

- відбір з екзотичного матеріалу генотипів, які добре адаптовані до 

умов зони селекції. При цьому ймовірність втрати сприятливих алелів через 

зчеплення з негативними ознаками мінімальна, проте і ймовірність виділення 

потрібних генотипів також невелика; 

- добір з комбінацій між двома екзотичними формами, проте цей 

напрямок також малоперспективний; 

- включення екзотичної плазми в наявний місцевий елітний матеріал з 

наступним проведенням одного – двох беккросів. Це, на думку дослідника, 

найбільш ефективний підхід, проте існує ймовірність втрати екзотичних 

генів через зчеплення ознак. Доцільно проводити декілька (4-6) поколінь 

розмноження, перш ніж перейти до ефективного добору. Останній спосіб 

введення екзотичної плазми набув широкого застосування в селекційній 

практиці у селекціонерів багатьох країн [104-108]. 

Про ефективне використання екзотичної зародкової плазми з метою 

поліпшення елітної кукурудзи та створення нових ліній повідомляють багато 

дослідників [33, 88, 109]. В результаті отримано різноманітний вихідний 

матеріал, добре адаптований до умов зони проведення селекційних робіт. 
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Практично доведено, що нові лінії, отримані в результаті схрещувань 

ліній власної селекції з екзотичними формами, мають великий діапазон 

варіювання ознак, зокрема тривалості вегетаційного періоду, довжини та 

крупності качана, крупності зерна та ін. Крім того, за повідомленням 

Л. В. Козубенка [8], одержані таким чином лінії відрізняються високою 

адаптивністю до посухи та весняних знижень температури. 

Залежно від поставлених цілей при селекції нових ліній існує декілька 

основних напрямків створення вихідних гібридів: 

1) схрещування ліній з максимальним вираженням певних ознак; 

2) схрещування ліній, які доповнюють одна одну (ранньостиглі 

низьковрожайні та пізньостиглі високоврожайні); 

3) схрещування споріднених ліній з комплексом цінних ознак; 

4) беккросні схрещування елітних ліній з донором ознак, відсутніх у 

вихідних ліній [110]. 

В Інституті зернових культур НААН України наприкінці минулого 

століття досліджено значну кількість інтродукованих гібридів з різних країн 

світу (США, Франція, Німеччина, Румунія, Китай та ін.) [49]. Практично 

кожен з них розглядався як джерело для створення нового вихідного 

матеріалу. До того ж була сформована колекція ліній, які стали основою для 

селекційної програми з гетерозисної селекції, а також визначені нові 

гетерозисні моделі гібридів. Шляхом реалізації цих напрацювань вдалося 

значно розширити генофонд самозапилених ліній для гібридизації. Проте 

отриманий вихідний матеріал був недостатньо адаптований до умов зони 

ризикованого землеробства в Україні та погано переносив стресові умови в 

зоні Степу та Лісостепу, що, в основному, зумовлено їхньою недостатньою 

посухо- та жаростійкістю [111]. 

Таким чином, на основі різного вихідного матеріалу створена велика 

кількість самозапилених ліній кукурудзи. Однак далеко не всі з них при 

залученні їх в гібридизацію здатні давати високопродуктивні гібриди. З 
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десятків тисяч самозапилених ліній кукурудзи для виробництва гібридів 

використовується лише незначна їх частка, менш як 0,1 % [79, 112]. 

Такі обсяги селекційних робіт вказують на величезні витрати праці і 

коштів, пов’язані зі створенням нових ліній і виділенням найбільш цінних з 

них для широкого використання. У зв’язку з цим, найбільш важливим 

завданням подальшого етапу робіт після створення нових самозапилених 

ліній є їх оцінка та визначення селекційної цінності. 

 

1.3 Селекція на скоростиглість і адаптивну стійкість 

 

Проблема створення ранньостиглих гібридів кукурудзи в умовах Степу 

України в останні роки набуває особливого значення. Вони користуються все 

більшим попитом в південних регіонах країни, де можуть зайняти значні 

площі в пожнивних і поукісних посівах [113-115]. 

Дослідження зі створення скоростиглих ліній розпочаті в 60-х роках 

ХХ ст., коли в колишньому СРСР проблема створення скоростиглих гібридів 

кукурудзи для північних регіонів з відносно коротким безморозним періодом 

стала пріоритетним державним завданням. Для його вирішення було 

залучено ряд науково-дослідних установ зокрема і ВНДІ кукурудзи. На той 

час вітчизняний генофонд скоростиглої кукурудзи був практично відсутнім 

лише окремі закордонні лінії з колекції Всесоюзного інституту рослинництва 

мали практичну селекційну цінність. Тому створення власних та інтродукція 

закордонних ліній була вкрай важливим елементом розвитку селекційних 

програм в даному напрямку [110, 116]. 

В умовах різкого підвищення цін на енергоносії, а також у зв’язку з 

потеплінням клімату і частими посухами, коли більш пізні гібриди через 

дефіцит вологи не можуть реалізувати свої потенційні врожайні можливості, 

використання гібридів з коротким періодом вегетації та зниженою 

збиральною вологістю зерна стає економічно вигідним [117-118]. 
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На сьогодні перед селекціонерами стоїть завдання не тільки підвищити 

продуктивність рослин, але поєднати її зі стійкістю до абіотичних і біотичних 

факторів [119]. Рівень урожайності зерна гібридів кукурудзи та його 

стабільність значною мірою визначаються екстремальними факторами 

навколишнього середовища. За підрахунками, загальна площа території, де 

рослини не зазнають дії стресових факторів, становить всього 10 % поверхні 

площі Землі і близько 26 % поверхні суходолу [120]. 

Застосування сучасних методів гібридизації дозволило підняти 

селекцію ранньостиглих гібридів кукурудзи на якісно новий рівень [30]. 

Попри величезний досвід з селекції, насінництва та використання 

ранньостиглих гібридів кукурудзи, накопичений в даний час, є також досить 

багато поки що не вирішених завдань. 

На думку багатьох дослідників [26, 121-123] доцільно використовувати 

наступні побічні критерії для визначення групи стиглості кукурудзи: 

- число днів від сходів до цвітіння 50 % качанів або волоті; 

- число днів від сходів до побуріння обгорток качанів; 

- вміст сухої речовини або вологи в зерні при збиранні; 

- сума температур або теплових одиниць за період вегетації; 

- порівняння зі стандартом; 

- число листя на головному стеблі; 

- число днів від сходів до появи темного шару в місці прикріплення 

зерна до стрижня качана. 

Кожен з критеріїв має свої переваги, однак жоден з них не є вичерпним 

та універсальним і абсолютно надійним. Проте ряд авторів вважають, що 

одним з найважливіших ознак ранньостиглого гібрида кукурудзи, є 

інтенсивна віддача вологи зерном при дозріванні [58, 99, 110, 124-125]. 

Практично встановлено, що скоростиглість гібридів знаходиться в 

тісній кореляційній залежності з ознаками: «число днів від сходів до цвітіння 

качанів» та «вологістю зерна при збиранні» [126-127]. 
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Широке поширення в світовій практиці отримав метод визначення 

скоростиглості кукурудзи, заснований на підрахунку суми середньодобових 

температур за період від посіву до досягнення певної фази розвитку, яку 

пізніше замінили на суму ефективних (вище +10 ºС) температур. Існує велика 

кількість модифікацій даного методу визначення скоростиглості практично у 

всіх країнах де вирощують кукурудзу [128]. 

У творчому об’єднанні селекціонерів (ТОСС) «Север» для оцінки 

скоростиглості гібридів був прийнятий селекційний індекс, який є часткою 

від ділення врожаю зерна з одиниці площі на його вологість при збиранні, що 

дозволяє одночасно оцінити зернову продуктивність гібрида, і його 

скоростиглість [129]. 

Іншою важливою проблемою в селекції скоростиглих гібридів 

кукурудзи більшість дослідників вважає вузькість генофонду вихідного 

матеріалу та обмежену кількість цінних самозапилених ліній з високою 

комбінаційною здатністю і комплексом господарсько важливих ознак, що 

визначають ефективність отримання високогетерозисних гібридів 

адаптованих до різних ґрунтово-кліматичних умов регіонів 60. У зв’язку з 

цим необхідно ширше використовувати в селекції наявний генофонд 

кукурудзи, а також створювати нові ранньостиглі та продуктивні лінії 

адаптовані до умов вирощування і відповідно до цілей виробництва на зерно 

чи силос, з підвищеною холодостійкістю, посухостійкістю, стійкістю до 

хвороб і вилягання та іншими господарсько-цінними ознаками [26, 130]. 

Велика багаторічна програма селекції кукурудзи на ранньостиглість 

успішно реалізується в ДУ Інститут зернових культур НААН України. Тільки 

за останні роки в селекційний процес залучено близько 1000 джерела 

вихідного матеріалу. В даний час ряд ліній, отриманих за даною програмою, 

є батьківськими формами районованих гібридів кукурудзи, а відселектований 

матеріал служить основою для подальшого поліпшення ранньостиглого 

вихідного матеріалу [131-135]. 
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Роботи з поліпшення та генетичного збагачення вихідного матеріалу 

ранньостиглої кукурудзи виконуються в багатьох наукових установах 

України, Росії, Молдови та ін. [136-138]. 

При створенні ранньостиглих ліній особлива увага приділялася їх 

внутрішньопопуляційному поліпшенню за імунологічними властивостями, 

що дозволило отримати цінні лінії, стійкі до кукурудзяного метелика, 

шведської мухи (РН 25, РН 30, РН 32, ХЛГ 42, ХЛГ 45, ХЛГ 224, ХЛГ 264, 

BC 5b, P 523, УХ 405) і стеблових гнилей [129, 139]. 

Цілеспрямовані довгострокові програми по розширенню генофонду 

ранньостиглої кукурудзи були проведені в іноземних університетах і 

компаніях зокрема в штатах: Міннесота і Вісконсин (США), дослідних 

станціях Канади [140], в селекційно насіннєвих фірмах Франції [141], 

Німеччини [142]. Для розширення генетичного різноманіття скоростиглої 

кукурудзи в Канаді створена спеціалізована система «НОРЕ» [143]. Попри 

велику кількість досліджень по селекції на ранньостиглість, проблема 

створення нового вихідного матеріалу адаптованого до умов різних 

кліматичних зон залишається актуальною. 

Поняття «адаптивний гетерозис» ввів у генетику А. Густавсон. Він 

розглядав його як підвищення життєздатності гібридів першого покоління, 

що досягається шляхом кращої стійкості до впливу несприятливих факторів 

зовнішнього середовища [144]. 

Розрізняють поняття «адаптивність» і «адаптованість». Під першим 

розуміють потенційну можливість пристосованості організму, під другим – 

реалізацію цієї можливості в конкретних умовах середовища [145]. 

Сучасна адаптивна селекція вирішує наступні задачі: збільшення 

врожайності та одночасне скорочення періоду вегетації; інтенсивна 

вологовіддача зерном; стійкість рослин до шкідників і хвороб; висока 

ефективність використання сонячної радіації та мінеральних добрив при 

недостатній вологозабезпеченості; добір гібридів із позитивною реакцією на 

загущення [146-147]. 
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При цьому однією з головних задач селекції залишається досягнення 

мінімальної реакції рослин на несприятливі фактори зовнішнього 

середовища [110, 124, 148]. 

В даний час серед селекціонерів немає єдиної думки про найбільш 

ефективні критерії та способи оцінки адаптивної здатності різних генотипів. 

Широке розповсюдження в селекційній практиці для оцінки параметрів 

пластичності отримали методи регресійного аналізу. Мірою взаємодії 

генотип – середовище кожного генотипу є коефіцієнт регресії на середнє 

значення ознаки в кожному середовищі. Вперше цей метод запропонували 

K. W. Finley, G. N. Wilkinson [149]. Надалі він отримав розвиток в роботах 

S. A. Eberhart & W. A. Russel [150], В. З. Пакудина, Л. М. Лопатиной [151-

152]. 

A. B. Кильчевский, Л. В. Хотылева [153-154] запропонували метод 

генетичного аналізу оцінки адаптивної здатності та стабільності генотипів за 

допомогою комплексу різних біометричних показників. Основна відмінність 

від методів, запропонованих раніше, в тому, що автори об’єднали лінійні та 

нелінійні частини реакції генотипу на середовище. Остаточна оцінка 

селекційного матеріалу буде залежати від цілей адаптивної селекції. 

Через недостатню екологічну стійкість сучасні гібриди не повністю 

реалізують свій врожайний потенціал і спостерігаються річні коливання їх 

врожайності в зонах стійкого землеробства і засушливих регіонах, особливо 

це актуально для скоростиглих форм [119, 155-156]. 

Генетична мінливість при вирощуванні тих чи інших генотипів у 

стресових умовах може бути більшою, ніж при вирощуванні в сприятливих 

умовах і добір на високу середню врожайність може сприяти підвищенню 

загальної врожайності [110, 157]. 

Доведено, що низький адаптаційний потенціал культурних рослин 

пов’язаний з перерозподілом потоку асимілянтів, значна частина якого 

спрямована на формування врожаю, а не на підтримку гомеостазу й адаптації 

[119]. 
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Механізми стійкості рослин до стресових умов контролюються різними 

генетичними системами [158]. Тому селекція на стійкість до окремих 

лімітуючих факторів, таких як холодостійкість, жаростійкість чи 

посухостійкість та ін., не забезпечить стійкість до комплексу екологічних 

умов ареалу поширення. Ці ознаки значною мірою визначаються 

функціональною організацією генетичних систем, а не конкретним 

фіксованим набором генів [159]. 

В. Г. Іващенко і Н. М. Гріднєва вважають, що рівень адаптивності 

кукурудзи до несприятливих абіотичних факторів формується паралельно з 

стійкістю до біотичних ознак, тобто зумовлюється специфічною, а не 

загальною адаптивністю [160]. 

Рядом вчених були розроблені моделі рослин при виконанні 

селекційних програм зі створення ранньостиглих гібридів зернового типу. 

Mock J. J. і Pearce R. B. [101], описують ідеальний тип рослини кукурудзи як 

такий, що може максимально використовувати оптимальні умови 

вирощування, характеризується високою схожістю насіння при ранніх 

термінах посіву, стійкістю до загущення та інтенсивним висиханням зерна 

при дозріванні. При цьому оптимальний ідіотип повинен мати жорсткі 

вертикально спрямовані листя над качаном і горизонтально – нижче качана, 

що забезпечує максимальну фотосинтетичну активність. 

Селекція на високу врожайність сортів одночасно підвищила її 

нестабільність по роках. При цьому зростання продуктивності було 

досягнуто шляхом збільшення вегетаційного періоду та біомаси рослин. 

Однак, еволюційно обґрунтований шлях, використаний в селекції на 

підвищення врожайності зерна ─ скорочення вегетаційного періоду 

онтогенезу, внаслідок збільшення генеративного [161]. Накопичений досвід з 

селекції, насінництва та використання ранньостиглих гібридів кукурудзи, 

виявив, що є ще досить багато невирішених завдань і спірних питань. 

Одне з таких питань – тривалість вегетаційного періоду і проблеми з 

його визначенням. Скорочення вегетаційного періоду призводить до зміни 
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морфологічних і господарських ознак кукурудзи. Такі зміни можуть бути як 

позитивні, так і негативні [58, 162-165]. 

Найбільш суттєвий вплив на тривалість вегетаційного періоду має 

температура і волога. Дефіцит вологи в перший період вегетації рослин (до 

цвітіння) сповільнює процеси росту і розвитку, в другий ─ прискорює 

достигання зерна. Часті посухи призводять до значних коливань 

врожайності, а це вимагає створення посухостійких та жаростійких гібридів 

кукурудзи з високим генетичним потенціалом [110, 124, 166]. 

Н. Томов [167] повідомляє що, «… на сегодняшний день, серьезной 

проблемой в селекции является создание исходных форм, устойчивых к 

засухе и повышенным температурам. На ее решение в Европе и США 

обращают особое внимание». Ця проблема набуває особливої актуалізації в 

південних регіонах України, де прослідковується тенденція більш 

посушливих ґрунтово-кліматичних умов в останні роки, а посуха 

розглядається як серйозний стресовий фактор. На думку А. Н. Сажина [168] 

розвиток атмосферних процесів і пов’язаних з ними режимів температури і 

опадів на найближчу перспективу в 30-40 років буде відбуватися за 

аналогією з зональною епохою 20-50-х років минулого століття. Це буде 

відповідати загальному зниженню кількості опадів, їх значної мінливості по 

роках, збільшення повторюваності посух, тобто різкого погіршення 

природно-кліматичних умов для землеробства. Можливо, підтвердження 

цьому є вкрай посушливі літні періоди в 1994, 1996, 1999, 2003, 2006, 2007, 

2010, 2012 рр. Відмічено, що періодичність посух не підкоряється певним 

закономірностям. А головне метеорологічна наука не може їх точно 

спрогнозувати. [169]. Таким чином, для отримання високих та стабільних 

врожаїв кукурудзи в степовій зоні України з посушливим кліматом, 

необхідно мати посухо- та жаростійкий вихідний матеріал і на його основі 

створювати нові гібриди кукурудзи. Успіх селекції посухостійких гібридів 

кукурудзи перш за все залежить від отримання вихідного матеріалу, що 
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характеризується підвищеною стійкістю рослин, які вирощувались в 

жорстких гідротермічних умовах [170]. 

В умовах Степу України критичний період для росту та розвитку 

кукурудзи співпадає з підвищеною температурою та недостатньою 

вологозабезпеченістю [171]. Тому для цих районів проблема посухостійкості 

гібридів кукурудзи та стабільності їх урожаїв залишається однією з важливих 

і складних у селекції. [49, 124, 172]. У зв’язку з варіюванням тривалості 

вегетаційного періоду, висоти рослин, величини структурних елементів 

урожаю та інших біологічних і господарсько-цінних показників у одних і тих 

же зразків кукурудзи залежно від того, вирощуються рослини на півдні чи на 

півночі, відповідно різною буде і їх оцінка при вирощуванні в тому чи 

іншому пункті [8, 75-76, 173-175]. 

Більшість господарств останнім часом стали висівати ранньостиглі 

гібриди, які, не зважаючи на більш низьку врожайність, ніж у пізніх форм, 

потребують менше витрат на післязбиральну доробку зерна [33, 176]. Вони 

дозволяють раніше звільнити ґрунт для наступного обробітку, що робить їх 

добрими попередниками озимих культур. Такі гібриди краще 

використовують запаси вологи, накопичені в зимовий період, а також менше, 

ніж середньостиглі реагують на умови середовища, відрізняються більш 

стабільним врожаєм [110]. 

Кращі середньоранні гібриди кукурудзи (ФАО 201-300) при 

оптимальних умовах вирощування за продуктивністю часто не поступаються 

середньо- та пізньостиглим, особливо в роки, коли в другій половині літа 

складаються посушливі умови [18, 58]. 

Високий адаптивний потенціал у ранньостиглих форм забезпечується, 

по-перше, інтеграцією в генотипі гібридів стійкості до абіотичних і 

біотичних факторів (посуха, пухирчаста сажка та ін.), по-друге, добором та 

включенням в гібридизацію вихідного матеріалу з високими показниками 

холодостійкості, з нейтральним фотоперіодизмом, високими темпами 

морфогенезу і наливу зерна [177]. 
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Багато авторів вважають, що однією з найважливіших ознак 

ранньостиглого гібрида, є інтенсивна віддача вологи зерном при дозріванні 

[58, 96, 110, 124-125]. 

Наявна негативна кореляція між продуктивністю і скоростиглістю 

може бути вирішена шляхом покращення елементів структури врожаю і 

більшою густотою рослин на одиниці площі [178-179]. 

Але деякі дослідники вказують на ряд негативних ознак, які 

спостерігаються в загущених посівах : збільшення протерандрії, зменшення 

висоти рослин і прикріплення качанів, зменшення товщини стебла, що, у 

свою чергу, підвищує небезпеку вилягання рослин [180-182]. 

При створенні ранньостиглого вихідного матеріалу потрібно 

орієнтуватися не тільки на високу комбінаційну здатність, але поєднувати її з 

широкою пластичністю та стабільністю і високою насіннєвою 

продуктивністю [124, 183-184]. Також однією з ознак, на яку повинен вестися 

добір при створенні гібридів для степової зони, є посухостійкість вихідного 

матеріалу разом з адаптацією до загущення посівів [49, 110, 178]. 

В процесі селекції нових ліній необхідно не тільки досягти високого 

гетерозису при їх схрещуванні, але й не втратити адаптаційну здатність 

батьківських форм для поширення ареалу їх застосування [185]. 

Іншою важливою проблемою в селекції скоростиглих гібридів 

кукурудзи більшість дослідників вважає вузькість генофонду вихідного 

матеріалу й обмежену кількість цінних ранньостиглих самозапилених ліній з 

високою комбінаційною здатністю і комплексом господарсько-цінних ознак, 

що визначають отримання високопродуктивних гібридів адаптованих до 

різних ґрунтово-кліматичних умов [26]. 

Більшість ранньостиглих самозапилених ліній, які використовуються в 

селекції, належать до кременистого підвиду [124]. Проте, вважається, що 

створення зубоподібних ранньостиглих форм вирішить проблеми, пов’язані 

зі скоростиглістю генотипів: підвищить стійкість до вилягання, загущення 

посівів, посухостійкість та жаростійкість [186]. Інбредні лінії кременистої 
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кукурудзи привносять у гібриди раннє дозрівання, гарну схожість і енергію 

проростання, тоді як врожайність, здатність протистояти виляганню, 

відсутність кущіння, стійкість до пухирчастої сажки та інших хвороб вони 

успадковують від ліній зубовидної кукурудзи [124, 187-188]. В. Е. Козубенко, 

зокрема зазначає, що зубовидні сорти мають в середньому по одному качану 

на рослині, тоді як вірогідність двокачанних рослин в масі буває більшою у 

кременистих та інших сортів [75]. 

Через недостатній генофонд ранньостиглого інбредного матеріалу, 

Змішана плазма займає значну частку серед батьківських форм скоростиглих 

гібридів. 

Основу такої плазми складають лінії, створенні на базі самозапилення 

спеціально створених гібридів із залученням донорів скоростиглості (F2, 

СМ7, Со 125), та посухо- і жаростійкості [49]. 

Як вже згадувалося раніше, значну роль при створенні ранньостиглого 

вихідного матеріалу відіграє зародкова плазма французького сорту Lacoune, 

на основі якої був сформований північний екотип кукурудзи, який 

характеризується холодостійкістю, ранньостиглістю, інтенсивними темпами 

розвитку і високою комбінаційною здатністю. Але, коли виникла потреба в 

скоростиглих гібридах для зони Степу, використання матеріалу, створеного 

на півночі, було неможливим внаслідок його недостатньої пристосованості 

до посушливих умов. 

Вузькість генофонду, використовуваного в селекції, підтверджує 

необхідність проведення подальших досліджень з вивчення генофонду 

ранньостиглої кукурудзи з метою виділення генетичних джерел і донорів 

селекційних та господарсько цінних ознак. 

Вирішення зазначених вище проблем по створенню нового 

ранньостиглого вихідного матеріалу, на базі ліній Змішаної зародкової 

плазми з підвищеними адаптивними властивостями й цінними біологічними 

та господарськими показниками є головною метою наших досліджень. 
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Висновки до розділу 1: 

На основі проведеного аналізу та узагальнення наукових публікацій 

виявлено, що: 

1. Успіх в селекції рослин досягається в результаті правильно підібраного 

вихідного матеріалу, який володіє високими показниками стійкості до 

біотичних та абіотичних факторів у поєднанні з комплексом господарсько 

цінних ознак та високим ступенем їх стабільності. 

2. Існує досить вузьке коло літературних джерел пов’язаних з питанням 

залучення Змішаної зародкової плазми в якості вихідного матеріалу для 

створення скоростиглих високопродуктивних гібридів кукурудзи. 

3. Використання для самозапилення гібридів, створених на основі 

спеціально підібраних батьківських компонентів, є зручним та 

прогнозованим методом отримання нових вихідних ліній. 

4. Методики, які застосовуються при оцінці селекційного матеріалу на 

скоростиглість, передбачають використання ряду критеріїв кожен з яких має 

свої переваги, проте жоден не є абсолютно вичерпним та універсальним. 

Більшість дослідників однією з найважливіших ознак скоростиглого гібриду, 

вважають швидку віддачу вологи зерном при дозріванні. Цей показник є 

досить зручним при оцінці великої кількості зразків в дослідженнях. А 

недостатньо чітке визначення даного біологічного показника часто 

призводить до серйозних труднощів при класифікації гібридів кукурудзи, їх 

сортовипробування та районування, особливо в зонах з нестабільним або 

лімітованим за температурним режимом та вологозабезпеченістю. Крім 

аналізу самозапилених ліній кукурудзи на скоростиглість та продуктивність, 

необхідно аналізувати здатність передачі цієї ознаки гібридам. 
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РОЗДІЛ 2 

 

ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНІ УМОВИ ТА МЕТОДИКА 

ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ, ВИХІДНИЙ МАТЕРІАЛ  

 

2.1 Загальна характеристика ґрунтово -кліматичних умов  

 

Експериментальна частина даної роботи виконувалась в державному 

підприємстві дослідному господарстві “Дніпро” Інституту зернових культур 

НААН України протягом 2011-2015 рр. Дослідне господарство знаходиться 

на правому березі р. Дніпро, в південно-східній частині Придніпровської 

височини (130-140 м над рівнем моря). Територія підприємства належить до 

північного Степу України. Його географічне положення визначається 40º27' 

північної широти та 35º03' східної довготи [189]. 

Дніпропетровська область розташована на південному заході 

Східноєвропейської платформи і являє собою хвилясту рівнину висотою 100-

200 м. У фізико-географічному відношенні територія Дніпропетровщини 

знаходиться в межах північно-степової підзони степової зони. Ґрунтовий 

покрив утворюють середньо- та малогумусні звичайні чорноземи, які 

сформувалися під пирійно-ковиловою та різнотравною рослинністю, а зараз 

інтенсивно використовуються (орні землі становлять близько 90 %) [190]. 

За даними агрообґрунтованого районування клімат цієї зони помірно-

континентальний з недостатнім, нестійким зволоженням. За багаторічними 

даними Дніпропетровської метеостанції середньорічна температура повітря 

складає +7,9°С, а сума атмосферних опадів – 472 мм, з коливанням по роках 

від 250 до 700 мм. Період інтенсивної вегетації, обумовлений 

середньодобовою температурою повітря понад 10°С, настає наприкінці 

другої – початку третьої декади квітня і продовжується 160-170 діб із сумою 

активних температур 2800-3200°С, що забезпечує достигання гібридів, навіть 
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середньопізньої групи. Останні весняні заморозки припиняються, в 

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

декаді жовтня [191]. 

Основна маса опадів випадає в теплий період року (близько 70 %), 

проте вони носять переважно зливовий характер і лише частина ефективно 

використовується рослинами. Висока температура і низька відносна 

вологість повітря обумовлюють інтенсивне випаровування ґрунтової вологи. 

Протягом вегетаційного періоду опади випадають нерівномірно, що часто 

призводить до посух, які негативно впливають на ріст та розвиток рослин і, 

як наслідок, призводять до зниження врожайності ліній та гібридів 

кукурудзи. Домінуючі вітри – південно-східні. Сильні вітри у поєднанні з 

високою температурою повітря викликають значне пригнічення рослин, що 

негативно позначається на врожаї польових культур [192-193]. 

Весна характеризується швидким наростанням 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°С. Високі 

температури літніх місяців звичайно поєднуються з низькою відносною 

вологістю повітря. Найбільш вагомим фактором, який лімітує одержання 

високих та стійких урожаїв зерна кукурудзи в даній зоні, є нестача достатніх 

запасів продуктивної вологи в ґрунті. 

У ґрунтовому покрові дослідного господарства домінують чорноземи 

звичайні мало гумусні повнопрофільні (близько 70 %) і слабо еродовані 

(близько 25 %). Основна частина повнопрофільних чорноземів (68 %) містить 

у шарі 0-30 см від 3,0 до 3,5 % гумусу. Ґрунтові води залягають на глибині 8-

12 метрів, тому зволоження ґрунту здійснюється виключно внаслідок 

атмосферних опадів. 

В орному шарі ґрунту міститься 0,18-0,23 % (14) валового азоту, 100-

150 мг/кг рухливого фосфору (Р2О5), 200-300 мг/кг обмінного калію (К2О). 

Реакція ґрунтового розчину гумусового горизонту близька до нейтральної 
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(рН – 6,75-7,29). Поглинені луги представлені, в основному, кальцієм та 

магнієм [190]. 

 

2.2 Характеристика погодних умов в роки досліджень  

 

Характеристика погодних умов у роки проведення досліджень 

наводиться за даними Дніпропетровської метеорологічної станції 

(рис. 2.1; 2.2). 

Успішний розвиток господарства неможливий без вивчення 

регіональних особливостей та раціонального використання кліматичних 

ресурсів території. У цьому зв’язку з кожним роком зростає роль 

опосередкованої за багаторічний період гідрометеорологічної 

інформації [190]. 

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

жарку погоду для росту та розвитку кукурудзи були складними. Температура 

повітря досягала 31-33°С. Поверхня ґрунту нагрівалась до 59-65°С. Протягом 

5-9 днів відносна вологість повітря знижувалась до 30 %. Вегетація 

кукурудзи в 2011 р. відбувалось переважно при достатній 

вологозабезпеченості, за винятком першої декади червня. З випадінням 

істотних опадів та зниженням температури в другій декаді червня умови для 

росту та розвитку кукурудзи поліпшились. В середньому сума опадів за 

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

норми. Надалі це забезпечило найвищу за роки досліджень врожайність 

кукурудзи. 

Агрометеорологічні умови внаслідок сухої, спекотної погоди та 

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

для вегетації та формування повноцінного урожаю кукурудзи. На більшості 

площ у кукурудзи відмічалась втрата тургору, передчасне пожовтіння 

листків, слабке формування репродуктивних та генеративних органів, 

стерилізація пилку кукурудзи, підсихання стовпчиків качанів та виникнення 
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череззерниці. З 24 квітня і до початку третьої декади липня переважала 

аномально жарка погода зі значним недобором опадів (70,4 %) та 

суховійними явищами. Середні добові температури повітря значно (на 5–

11°С) перевищували норму. Максимальна температура повітря досягала 

39°С. Сума опадів за вказаний період склала 97 мм, або 52 % середньої 

багаторічної. Слід зазначити, що опади мали зливовий характер і випадали на 

фоні високих температур повітря та ґрунту, тому ефективність їх була 

мінімальна. 

 

Рис. 2.1 Кількість опадів за вегетаційні періоди (2011-2015 рр.) 

 

Погодні умови 2013 р. в більшості аспектів виявились сприятливими 

для вирощування сільськогосподарських культур, зокрема і для кукурудзи. 

Проте спостерігались значні аномалії температури повітря, нерівномірний 

розподіл опадів у часі та по території, тривалі посушливі періоди, суховійні 

та несприятливі агрометеорологічні й метеорологічні явища. 

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

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

раніше звичайних строків, відбувся перехід середньої добової температури 

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

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

частими опадами різної інтенсивності, місцями сильними зливами та 
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шквалами, погода. У середньому за цей період випало 29 мм опадів, або 62 % 

місячної норми. Але в зв’язку з дуже нерівномірним їх розподілом умови для 

вегетації сільськогосподарських культур були неоднорідні. Протягом майже 

всього періоду вегетації тримався підвищений температурний режим. 

 

Рис. 2.2 Температура повітря за вегетаційні періоди (2011–2015 рр.) 

 

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

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

норми. 

Несприятливим гідротермічним режимом у період вегетації кукурудзи 

характеризувався 2014 р. На початку вегетації рослин спостерігалась тепла, з 

частими опадами та грозами погода. В першій декаді червня переважав 

підвищений температурний режим. У двох останніх декадах червня 

температура знизилась до 17,8ºС, що загальмувало розвиток рослин 

кукурудзи. В липні місяці дуже тепла погода супроводжувалась суттєвим 

дефіцитом опадів. Максимальні значення температури повітря в другій 

половині місяця знаходились на позначці 33-36ºС. Формування та налив 

зерна у кукурудзи проходив за несприятливих умов. У першій половині 

серпня утримувалась аномально тепла, з суховійними явищами та значним 

дефіцитом опадів погода. Максимально температура повітря підвищувалась 
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до 37-40ºС. Посіви кукурудзи дуже постраждали від посухи. В другій 

половині серпня переважав знижений температурний режим, пройшли 

істотні опади, часом сильні зливи. 23-24 вересня склалися складні погодні 

умови (рясні та тривалі дощі з дуже сильним вітром), що негативно вплинуло 

на стан посівів та ускладнило збирання врожаю кукурудзи. 

На початку весни 2015 р. відзначено теплу та дощову погоду. Зокрема у 

квітні кількість опадів вдвічі перевищили багаторічну норму. Через 

перезволожений ґрунт у квітні сівбу кукурудзи виконано в першій декаді 

травня. Сходи кукурудзи були отримані в третій декаді травня, через 10-

12 діб після сівби. Цьому сприяла достатня кількість тепла та вологи в ґрунті. 

Сума опадів за травень – червень дорівнювала 152 мм, або 139 % норми. В 

першій і другій декаді липня спостерігалась прохолодна і дощова погода. 

Відмічено зниження середньодобових температур повітря до 16-23°C. А в 

третій декаді липня спостерігалась жарка та суха погода, з середньою 

температурою повітря 21-29°C. Формування урожаю, налив та визрівання 

зерна кукурудзи, відбувалось на фоні значного дефіциту опадів та за 

аномально високих температур, відмічались суховії в третій декаді липня і в 

першій половині серпня, що мало вкрай негативний вплив на зернову 

продуктивність рослин. 

Середні добові температури повітря в найспекотніший період 

(23 липня – 13 серпня) на 2-8 °С перевищували норму і знаходилися в межах 

24-29 °С. Відносна вологість повітря в денні години знижувалась до 11-30 %. 

Опади за вказаний період практично були відсутні. Крім того, високі 

температури, низька вологість повітря, суховійні явища під час цвітіння і 

запліднення кукурудзи різко знизили чутливість приймочок до проростання 

пилку запилення виявилося неповним, що спричинило недобір врожаю. 

Таким чином, метеорологічні умови в роки проведення досліджень 

істотно відрізнялись, що дало можливість провести диференціацію 

досліджуваних гібридів за їх реакцією на вплив абіотичних чинників та 

зробити об’єктивні висновки. 
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2.3 Методика проведення досліджень і вихідний матеріал  

 

Дослідження ліній і гібридів кукурудзи проводили за «Методикою 

польових дослідів з кукурудзою ВНДІ кукурудзи» [194], методичних вказівок 

з вивчення і підтримання зразків колекції кукурудзи [195] і «Методикою 

державного сортовипробування сільськогосподарських культур» з 

урахуванням загальноприйнятої для зони технології [196]. 

Селекційний матеріал вирощувався на дослідних ділянках в 

спеціальній селекційній сівозміні, у селекційному та контрольному 

розсадниках. Агротехнічні заходи, застосовані в процесі досліджень, 

відповідали рекомендаціям, які викладені у методиці польового досліду 

[197]. 

Попередником кукурудзи в дослідах була озима пшениця по чорному 

пару. Основний обробіток ґрунту складався з наступних агроприйомів: 

дискування стерні в двох напрямках та зяблевої оранки на глибину 28-30 см. 

Передпосівний обробіток ґрунту полягав у ранньовесняному боронуванні та 

двох культиваціях. Першу культивацію проводили паровим культиватором 

на глибину 10-12 см, другу – безпосередньо перед сівбою на глибину 5-6 см з 

одночасним внесенням мінеральних добрив N60P60K60. Для боротьби з 

бур’янами під передпосівну культивацію вносили ґрунтовий гербіцид 

Харнес к.е. (900 г/л) в кількості (2,0 л/га). Сівбу здійснювали спеціальною 

селекційною сівалкою точного висіву, при стійкому прогріванні ґрунту до 

10-12°С. Розмір ділянок – 4,9 м
2
, повторність триразова з рендомізацією за 

повтореннями. По мірі появи бур’янів у фазі 5-6 листків вносили 

післясходовий гербіцид МайсТер 62 WG в.г. Густота стояння рослин у 

розсадниках формувалась вручну в фазі 4-5 листків, і становила 45 тис. шт./га 

у селекційному та 60 тис. шт./га в контрольному розсаднику. 

У селекційному та контрольному розсадниках проводили фенологічні 

спостереження: визначали дату появи сходів, 50 % цвітіння чоловічих і 

жіночих суцвіть; біометричні вимірювання: висота рослин і висота 
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прикріплення качана. Підраховували передзбиральну кількість рослин на 

ділянці. Оцінювали структуру урожаю ліній: довжину качана, кількість рядів 

зерен і кількість зерен в ряду, кількість зерен в качані. Визначали кількість 

рослин: уражених пухирчастою сажкою та іншими хворобами; безплідних; 

число полеглих і зламаних нижче качана перед збиранням [198]. Всі 

спостереження велися по кожному гібриду та лінії в трикратній повторності.  

Збирання врожаю експериментальних гібридів здійснювали прямим 

комбайнуванням спеціальними селекційними комбайнами “Wintershtaiger” та 

“Hege 500” з одночасним зважуванням зерна з ділянки та визначенням його 

вологості на обладнанні комбайну. Отримані результати перераховували на 

гектар при 14 % вологості. 

Експериментальні дані, обробляли за допомогою методів 

кореляційного, регресійного і двофакторного дисперсійного аналізу за 

Б. А. Доспеховим [197], параметри варіювання і коефіцієнт кореляції 

розраховували за методикою Г. Ф. Лакина [199]. Оцінку параметрів 

комбінаційної здатності в системі неповних тесткросних схрещувань 

здійснювали за методикою Г. К. Дремлюка, В. Ф. Герасименко [200]. 

Параметри стабільності та пластичності визначали за допомогою методів 

S. A. Eberhart, W. A. Russell [201] та А. В. Кильчевского, Л. В. Хотылевой 

[153-154]. 

Статистичну обробку даних виконували шляхом розрахунків у 

Microsoft Exel, а також з використанням спеціалізованих комп’ютерних 

програм Statistica 6.0 і пакету комп’ютерних програм статистичного аналізу в 

рослинництві та селекції AGROS версії 2.09 [202]. 

У дослідженнях зі створення нових інбредних ліній з більш ранніми 

строками визрівання за джерела нової Змішаної зародкової плазми 

використовували інтродукований матеріал, який у різні часи надходив до 

ДУ ІЗК НААН. Вихідний матеріал, залучений для створення скоростиглих 

ліній кукурудзи, зазнав істотних якісних змін протягом селекційного 

процесу. На базі комерційних скоростиглих гібридів зарубіжного 
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походження шляхом реалізації довгострокових селекційних програм в 

ДУ ІЗК НААН України по створенню скоростиглих ліній кукурудзи та було 

створено робочу колекцію елітних скоростиглих самозапилених ліній: 

ДK209, ДK219, ДK221, ДК233, ДK265, ДK265-5, ДК281, ДK285, ДK314, 

ДК951. Які були схрещені за діалельною схемою, а отримані 50 гібридів 

самозапилювались. Лінії ДК209, ДК281 та ДК412 характеризувались 

слабкою реакцією на зміни умов вирощування і відзначались скоростиглістю 

та були використані за контроль при оцінці сімей S4, S5, S6. Залучений набір 

вихідних ліній попередньо віднесений до Змішаної зародкової плазми, 

отриманої при схрещуванні геноплазм Iodent х ВSSS, що уможливлює їх 

комбінувати зі зразками генетичної плазми Lancaster та кременистими 

формами європейського походження. Головною перевагою гібридів, як 

вихідного матеріалу для створення самозапильних ліній, – це швидкість і 

відносна простота в отриманні бажаних комбінацій, невелика кількість 

елітних ліній для синтезу, можливість постійного поліпшення [49, 203-204]. 

Робота з ними включала наступні етапи: 

- відбір за фенотипом кращих компонентів; 

- самозапилення популяцій F2–F3; 

- оцінка та відбір всередині й між потомствами S1–S2 на скоростиглість 

за ознакою «тривалість періоду сходи-цвітіння 50 % качанів». Проводили 

самозапилення для синтезу нових скоростиглих ліній кукурудзи з 

комплексом господарсько-цінних ознак і кожну сім’ю висівали окремо, в 

другому та третьому поколінні, вибраковуючи в кожному поколінні гірші за 

фенотипом сім’ї. Починаючи з S3 самозапилені сім’ї аналізували за 

комбінаційною здатністю в тестерних схрещуваннях. Відбір проводили з 

інтенсивністю 10-15 % як в межах сімей, так і серед самозапилених качанів в 

усіх поколіннях інбридингу від S3 до S6. Це дозволило підтримувати число 

нащадків в наступних поколіннях і витримувати щорічну кількість сімей у 

топкросних випробуваннях в межах 500 генотипів. Добір за фенотипом вели 

за основними показниками стійкості рослин до хвороб, ламкості стебла на 
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перестої, архітектоніки рослини, толерантності до температурних стресів, 

продуктивності качана та ін. 

Стосовно кожної самозапиленої сім’ї виконували біометричні 

вимірювання, фенологічні спостереження, вивчали елементи структури 

врожаю, ураженість хворобами та шкідниками. Вибірка складала 20-25 

рослин. За результатами проведених доборів у 2011 р. добору на 

скоростиглість та через вибраковування низькорослих ліній, слабостійких до 

дії різноманітних патогенів, було виділено 491 самозапилену сім’ю S3. У 

2012 рр. 200 кращих за комплексом ознак самозапилених сімей були 

протестовані та самозапилені у зимовому розсаднику в Мексиці, а отримані 

сім’ї S4 тестувались та самозапилювались в цьому ж році в польових дослідах 

ДП ДГ «Дніпро» ДУ ІЗК НААН. В наступні роки отримували чергові 

генерації самозапилення з постійним добором за комплексом ознак 

(вибраковувались рослини з негативними ознаками – схильність до враження 

хворобами, ламкість стебла, вилягання, та ін. дефекти рослин і качана). 

Щорічно сім’ї S4-S6 і вихідні лінії, аналізували за комбінаційною 

здатністю в схрещуваннях з трьома тестерами: двома сестринськими 

гібридами – Крос 267С, Крос 290С і лінією ДК 247МВ. Отримані тесткроси 

порівнювали зі стандартами (st) районовані середньоранні гібриди: 

Оржиця 237МВ (ФАО 240), Подільський 274СВ (ФАО 290) і 

середньостиглий Солонянський 298СВ (ФАО 310). 

У селекційній роботі зі Змішаною плазмою складним питанням є добір 

тестерів відповідної гетерозисної групи для тестування. Як відомо, до 

основних гетерозисних груп належать геноплазми: Iodent, Lancaster, Reid, 

Lacoune. Поняття гетерозисна модель означає джерела плазми, які дають 

високогетерозисні гібриди в результаті їх парного схрещування. Понад два 

десятиріччя у всьому світі інтенсивно використовуються прості гібриди 

гетерозисної моделі (Reid х Lancaster). У ранньостиглій групі більшість 

сучасних, кращих європейських гібридів представлені поєднанням 

кременистої плазми сорту Lacoune із зубоподібною плазмою американського 
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походження Iodent [205]. Актуальним є питання про добір гетерозисних груп, 

що проявляють добру адаптованість до умов даної місцевості та найменш 

чутливо реагують на вплив стресу при формуванні врожаю. Залучені в схему 

досліджень три тестери належали до наступних гетерозисних груп 

Lancaster х Lacoune (Крос 267 С), Lancaster (Крос 290 С), материнські 

компоненти гібридів Подільський 274 СВ та Солонянський 298 СВ, 

відповідно, а також чоловічу форму гібрида Оржиця 237 МВ лінію 

ДК 247МВ (плазми Змішана). Про ефективність використання вказаних 

гетерозисних моделей для степової зони України вказує ряд дослідників 

[205-206]. 

Гібрид Оржиця 237 МВ. Простий модифікований середньоранній 

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

придатних до поширення в Україні з 2010 р. Напрям використання – 

зерновий. Рослина високоросла 250-260 см. Стійка до ламкості стебла. Маса 

1000 зерен – 280 г. Зона вирощування – Степ, Лісостеп, Полісся. 

Рекомендована передзбиральна густота стояння рослин в зоні Степу 50-55, 

Лісостепу 75-80, Полісся 80-85 тис. шт./га. Потенційна врожайність зерна 

11,0-12,0 т/га. 

Гібрид Подільський 274 СВ. Простий модифікований середньоранній 

гібрид (ФАО 290). Занесений до Державного реєстру сортів рослин, 

придатних до поширення в Україні з 2007 р. Напрям використання – зерно, 

силос. Рослина високоросла 240-250 см. Качан кріпиться на висоті 100-

105 см. Маса 1000 зерен 290-300 г. Зона вирощування – Степ, Лісостеп. 

Рекомендована передзбиральна густота стояння рослин в зоні Степу 45-50, 

Лісостепу 65-70 тис. шт./га. Потенційна врожайність зерна 12,5-13,0 т/га, 

силосу 60,0-65,0 т/га. Характеризується підвищеною посухо- та 

жаростійкістю. 

Гібрид Солонянський 298 СВ. Простий модифікований 

середньоранній гібрид (ФАО 310). Занесений до Державного реєстру сортів 

рослин, придатних до поширення в Україні з 2006 р. та Росії з 2008 р. Напрям 
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використання – зерно, силос. Рослина висотою 250-260 см, стійка до 

вилягання і ламкості стебла. Висота прикріплення нижнього качана 80-90 см. 

Маса 1000 зерен 300-310 г. Зона вирощування – Степ, Лісостеп, Полісся. 

Рекомендована передзбиральна густота стояння рослин в зоні Степу 45-50, 

Лісостепу 70-75, Полісся 75-80 тис. шт./га. Потенційна врожайність зерна 

13,0-13,5 т/га, силосу 60,0-65,0 т/га. 

 

Висновки до розділу 2: 

1. Ґрунти ДП ДГ «Дніпро» ДУ ІЗК НААН придатні для вирощування 

гібридів кукурудзи на зерно від ранньостиглої до середньопізньої груп 

стиглості із гарантованим настанням фізіологічної стиглості, що дає 

можливість провести ефективну оцінку селекційного матеріалу. 

2. Погодні умови в роки досліджень, були контрастними за показниками 

вологозабезпечення та температурним режимом, але сприятливими для 

розмноження і випробування селекційного матеріалу та оцінки 

скоростиглості самозапилених ліній і гібридів кукурудзи. У весняний період, 

першій та другій декаді травня, спостерігалась прохолодна зі значними 

опадами погода. З початку літа встановлювалась тепла, суха погода, що часто 

з першої декади червня змінювалась на дуже жарку без істотних опадів. 

Осінь переважно характеризувалась спочатку теплою, з невеликими опадами, 

погодою першої половини вересня, а далі переважно була прохолодною з 

істотними опадами наприкінці вересня І і ІІ декади жовтня. 

3. Вихідний матеріал представлений достатньою кількістю 

самозапилених ліній кукурудзи, це сприяло добору кращих зразків для 

глибокого вивчення та проведення схрещувань. 

4. Використані в роботі методи статистичного аналізу дають можливість 

провести порівняння селекційних зразків, дати достовірну оцінку отриманих 

результатів та зробити аргументовані висновки.  
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РОЗДІЛ 3 

 

ДОБІР САМОЗАПИЛЕНИХ СІМЕЙ ЗМІШАНОЇ ЗАРОДКОВОЇ 

ПЛАЗМИ РІЗНИХ ГЕНЕРАЦІЙ ІНБРИДИНГУ ЗА 

ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННИМИ ОЗНАКАМИ  

 

3.1 Оцінка вихідних ліній за селекційними ознаками  

 

Серед основних проблем, які вирішуються в процесі виконання 

селекційних програм на сучасному етапі першочергового значення набуває 

створення вихідного матеріалу, що має не тільки високу потенційну 

продуктивність, але і здатність протистояти дії екстремальних природно-

кліматичних, абіотичних та біотичних стресів. 

Самозапилені лінії – основний матеріал для отримання гетерозисних 

гібридів. Головними вимогами до них є висока комбінаційна цінність, 

насіннєва продуктивність, толерантність до абіотичних факторів та основних 

хвороб і шкідників. У процесі створення самозапилених ліній їх обов’язково 

оцінюють за придатністю до механізованого вирощування та збирання. Це 

дозволить суттєво зменшити розрив між потенційною та фактичною 

врожайністю кукурудзи [207]. 

Л. В. Козубенко, І. А. Гурьєва [8] вказують, що придатність до 

механізованого вирощування – це комплексна ознака, яка характеризується 

толерантністю до різних технологій вирощування та збирання комбайном. 

Зокрема для комбайнового збирання має значення висота рослин, висота 

прикріплення господарсько-цінного качана, стійкість до стеблового 

вилягання і пониклість качанів. 

Як відомо, продуктивність рослини є однією із ознак, що визначає 

придатність тієї чи іншої форми для залучення до селекційної роботи. При 

доборі вихідного матеріалу для гетерозисної селекції П. П. Літун та 

О. Л. Зозуля [208] пропонують розглядати продуктивність як складну 
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кількісну ознаку в системі модуля ознак, що складається з двох компонентів: 

кількість зерен на качані та маса 1000 зерен. Цей метод дає можливість 

вивчати ознаку не в лінійній шкалі, якою користуються в генетичному 

аналізі, а у фазовому просторі конкретної ознаки, що дозволяє розкрити суть 

організації кількісної ознаки [8]. 

Спочатку вважали, що кожна самозапилена лінія може мати потенційну 

цінність, проте з часом став очевидним той факт, що залучати до 

випробування в гібридних комбінаціях варто лише ті лінії, які 

характеризуються досить високими показниками біологічної та 

господарської цінності [209]. 

На підставі результатів візуальної оцінки морфологічних ознак рослин, 

порівняльної характеристики фенологічних даних і відповідних 

біометричних характеристик качанів, а також комплексного обліку їх 

зернової продуктивності було виділено селекційний матеріал, який 

максимально відповідає вимогам даної програми. 

На думку ряду дослідників [27, 210-213], продуктивність 

самозапилених ліній і гібридів кукурудзи є найбільш об’єктивним 

показником толерантності або чутливості генотипу до стресових факторів 

середовища. В якості селекційного критерію для оцінки нових 

самозапилених ліній, в різних умовах вирощування, нами було використано 

основні селекційні ознаки «тривалість періоду сходи – цвітіння 50 % 

качанів», «врожайність і вологість зерна» «висота рослин», «висота 

прикріплення качана». 

Відібрані 11 елітних ліній (ДК209, ДК19, ДК221, ДК233, ДК265, 

ДК265-5, ДК281, ДК285, ДК314, ДК412, ДК951), які створено в результаті 7 

генерацій самозапилення гібридів закордонної селекції, батьківські 

компоненти яких відносяться до геноплазм Iodent та BSSS. Основними 

критеріями добору стали ознаки «тривалість періоду сходи – цвітіння 

50 %качанів», «продуктивність рослин», «вологість зерна при збиранні», 
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«загальна комбінаційна здатність за врожайністю зерна», «висота рослин», 

«висота прикріплення качана». 

Відповідно до класифікації УПОВ [214] всі вказані лінії можна 

віднести до високих, враховуючи, що в середньому за роки випробування, їх 

висота змінювалась в межах від 155,6 до 189,5 см. (табл. 3.1). За період 

спостережень середній максимальний рівень висоти рослин (190,5 см) був 

відмічений у 2014 р. а, мінімальний (156,9 см) в 2013 р. Проте більш 

диференціюючі умови стосовно прояву цієї ознаки склались в роки з 

середніми її значеннями про що свідчить коефіцієнт варіювання 8,39 % у 

2011 р., та – 8,47 % у 2012 р. 

Таблиця 3.1 

Висота рослин та висота прикріплення качана вихідних ліній, Змішаної 

плазми, см 

Назва лінії 
Висота рослин, см Висота прикріплення качана, см 

2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. x ** 
2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. x ** 

ДК209 147,0 166,0 142,0 167,5 155,6 40,0 56,5 32,0 58,5 46,8 

ДК219 167,5 176,0 159,0 192,0 173,6 57,5 73,0 54,5 77,0 65,5 

ДК221 158,0 136,5 149,0 185,5 157,3 50,5 58,0 47,5 66,5 55,6 

ДК233 163,5 154,5 150,0 199,5 166,9 37,5 55,5 41,0 64,0 49,5 

ДК265 197,0 192,0 161,5 207,5 189,5 68,0 83,0 58,5 78,0 71,9 

ДК265-5 157,5 160,5 157,5 187,0 165,6 56,9 66,5 53,0 78,5 63,7 

ДК281 176,0 171,5 165,5 201,5 178,6 52,5 59,0 50,0 70,0 57,9 

ДК285 159,0 153,0 168,0 207,0 171,8 40,5 62,5 59,5 76,5 59,8 

ДК314 155,9 161,5 158,0 185,5 165,2 37,5 47,5 31,0 51,5 41,9 

ДК412 185,5 163,5 156,5 180,5 171,5 54,5 59,0 49,5 68,0 57,8 

ДК951 160,0 152,5 159,0 181,5 163,3 50,0 57,5 50,5 56,5 53,6 

Середнє, (x ) 166,1 162,5 156,9 190,5 169,0 49,6 61,6 47,9 67,7 56,7 

V, % 8,4 8,5 4,6 6,2 6,9 18,8 14,8 19,1 13,2 16,5 

Помилка* 9,4 9,3 4,8 8,0 7,8 6,3 6,1 6,1 6,0 6,1 

Примітка: *Дані за помилкою середнього арифметичного представлені 

у вигляді mt0,05 де,  m – помилка середнього арифметичного, t0,05 – 

коефіцієнт Ст’юдента за рівня значущості 0,05.  x  ** – середнє. 

 

Взагалі лінії значно відрізнялись між собою за висотою рослин але все 

ж характеризувались допустимими її значеннями для вирощування у 

виробництві незалежно від років випробування. У середньому максимальною 
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висотою рослин характеризувались лінії ДК265 (189,5 см) та ДК281 

(178,6 см), а мінімальною – ДК209 (155,6 см) та ДК221 (157,3 см). Найбільш 

варіабельним в різних умовах вивчення цей показник був у ліній ДК285 (V = 

12,25 %) та ДК233 (V = 11,66 %). 

Висота прикріплення качана значною мірою визначає придатність ліній 

до механізованого збирання та стійкість рослин до вилягання, а також тісно 

пов’язана з висотою рослин. За різними даними оптимальна висота 

прикріплення качана знаходиться в межах від 30 до 50 см [8, 124, 188, 215]. 

Більш низьке закладення качана призводить не тільки до втрат при збиранні, 

але й затримці дозрівання та висихання зерна, сприяє ураженню його 

хворобами і пошкодженню шкідниками. Деякі автори [216] вважають, що в 

сучасній селекції значення цього показника втратило актуальність, тому що, 

важко уявити гібрид з кріпленням качана нижче 40 см, але для ліній, 

відповідна проблема залишається, через те що, може призводити до втрат 

врожаю при використанні їх у насінництві. 

У наших дослідженнях, у середньому, висота прикріплення качана у 

вихідних ліній склала 56,7±5,6 см з коливаннями за роками від 47,9 до 

67,7 см 217-218. Проблеми, пов’язані з висотою прикріплення качана, були 

відсутні, але у ліній ДК314, ДК233 та ДК209 в окремі роки вона була нижчою 

за 40 см. Слід зазначити, що варіабельність ознаки «висота прикріплення 

качана» вища ніж ознаки «висота рослини». Серед ліній найбільшою її 

мінливістю за роками характеризувались вище перелічені зразки, у яких 

відповідно коефіцієнт варіювання був 19,3; 21,7 та 23,8 %. 

Таким чином, біометричні показники ліній, в основному, відповідають 

запитам виробництва, що також вказує на можливість їх використання у 

якості вихідного матеріалу для наступних циклів кумулятивної селекції.  

Для визначення скоростиглості зразків було проаналізовано тривалість 

періоду «сходи – цвітіння 50 % качанів», яка тісно пов’язана із тривалістю 

вегетації рослин. Набір ліній, що досліджувався, виявив незначні розбіжності 

за цим показником. У середньому тривалість періоду «сходи – цвітіння 50 % 
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качанів» склала 56,1±1,36 доби при коливанні за роками від 53,4 до 57,1 діб 

(табл. 3.2). Мінімальні значення розмаху ознаки у ліній відмічено у 2011 та 

2012 рр. (3,5 та 4,0 доби), а максимальні у 2013 та 2014 рр. – (9,0 і 12,0 діб) 

відповідно. При розгляді конкретних ліній визначено зразки із мінімальними 

середніми значеннями тривалості цього періоду: ДК281 (53,8 діб); ДК314 

(54,4 діб) та ДК233 (54,5 доби). Максимальним цей показник був у ліній: 

ДК285 та ДК412, відповідно 60,0 та 60,1 доби. Слід зазначити, що лінія 

ДК285 виявилась найбільш стабільною за тривалістю першої половини 

вегетації, на що вказує коефіцієнт варіювання за роками (V = 1,17 %), тоді як 

у найбільш скоростиглої лінії ДК281, він був на рівні – 5,32 %. 

Таблиця 3.2 

Тривалість періоду «сходи – цвітіння 50 % качанів» у вихідних ліній 

Змішаної плазми, діб 

Назва лінії 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. Середнє 

ДК209 57,0 57,0 58,0 50,0 55,4 

ДК219 57,0 57,0 58,0 53,0 56,3 

ДК221 57,0 57,0 55,0 51,0 54,9 

ДК233 57,0 57,0 53,0 51,0 54,5 

ДК265 56,0 56,0 59,0 55,0 56,4 

ДК265-5 56,0 56,0 57,0 53,0 55,5 

ДК281 56,0 56,0 54,0 49,0 53,8 

ДК285 60,0 59,0 61,0 60,0 60,0 

ДК314 56,0 56,0 55,0 51,0 54,4 

ДК412 59,0 59,0 62,0 61,0 60,1 

ДК951 57,0 57,0 56,0 53,0 55,8 

Середнє, (x ) 57,1 56,8 57,1 53,4 56,1 

V % 2,2 1,9 4,8 7,0 3,6 

Помилка* 0,8 0,7 1,8 2,5 1,4 

Примітка: *Дані за помилкою середнього арифметичного представлені 

у вигляді mt0,05, де m – помилка середнього арифметичного, t0,05 – 

коефіцієнт Ст’юдента за рівня значущості 0,05. 

 

Таким чином, вихідні лінії значно відрізнялися за скоростиглістю, але в 

окремі роки, особливо при стрімкому підвищенні температури повітря та 

посушливих явищах на початку вегетації, ця різниця може дещо 

нівелюватися. Серед ліній, які вивчались, були 3 зразки, внесені до 
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Державного реєстру сортів рослин придатних до поширення в Україні. Лінія 

ДК281 (ДК281СВ зареєстрована у 2014 р під №10004158.) є батьківським 

компонентом гібридів: ДН Гарант (ФАО 200) та ДН Патріот (ФАО 190). 

Лінія ДК233 (ДК233 зМ СВ зареєстрована у 2009 р. під №09004246) є 

батьківським компонентом гібрида Оржиця 237 МВ (ФАО 230), а її аналог 

відновлювач ДК233МВСВ (№10004159) – батьківською формою гібрида 

ДН Злата (ФАО 230). Лінія ДК285 (ДК285 ЗМСВ зареєстрована у 2014 р. під 

№10004165) є материнською формою гібридів ДН Гетера (ФАО 420) та 

ДН Славиця (ФАО 270). Приведене практичне використання цих зразків 

показує коректність їх оцінки у досліді. Лінія ДК281 в комбінаціях 

забезпечує скоростиглі гібриди, тому її в основному залучають в програми зі 

створення ранньостиглих гібридів ФАО 180-200, проте вона віднесена до 

середньоранніх генотипів ФАО 210. Лінія ДК233 (ФАО 230) включена в 

програми селекції середньоранніх гібридів ФАО 230-260, а лінія ДК285 

(ФАО 400) широко залучається в програми зі створенні гібридів від ФАО 270 

до 420. Виходячи з наведеного аналізу, лінії ДК281 та ДК285 доцільно в 

подальшому обирати за стандарти для оцінки скоростиглості, в програмах 

кумулятивної селекції. 

Основною оцінкою самозапилених ліній кукурудзи в гетерозисній 

селекції є визначення їх комбінаційної здатності. Для цього лінії у наших 

дослідженнях схрещувались з трьома тестерами, названим вище. Отримані 

тесткроси вивчались протягом 2012-2015 р. 

Таблиця 3.3 

Параметри варіювання врожайності зерна тесткросів створених на базі 

ліній Змішаної плазми, т/га 
Параметри 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

(x ) ±ts(x  ) 1,96±0,15 8,13±0,32 5,04±0,37 6,93±0,09 

V, % 20,10 10,80 19,50 12,54 

Ліміти (min÷max) 1,15÷2,67 5,96÷9,47 3,01÷6,73 3,01÷9,43 

Оржиця 237 МВ  (st.) 1,88 7,31 4,46 6,41 

Подільський 274 СВ  (st.) 1,70 6,80 5,65 7,30 

Солонянський 298 СВ  (st.) 1,54 8,97 4,59 7,21 
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Погодні умови в роки досліджень були надзвичайно неоднорідними, 

що відобразилось на рівні продуктивності тесткросів. У стресовому 2012 р. 

середньопопуляційна врожайність становила лише 1,96±0,15 т/га, а у 

відносно сприятливому 2013 р. – 8,13±0,32 т/га (табл. 3.3). У 2014 р. також 

мали місце посушливі явища, особливо в другій половині вегетації, що 

обумовило загальне зниження врожайності зерна (5,04±0,37 т/га). Проте за 

диференційною здатністю кращими виявились саме стресові роки. Зокрема, у 

2012 р. та 2014 р. коефіцієнт варіювання врожайності складав 20,1 та 19,5 % 

відповідно, а у сприятливому 2013 р. був, практично, у 2 рази менше – 

10,8 %. У 2015 р. перша половина вегетації проходила за сприятливих умов, 

однак друга половина вегетації відзначилась недобором опадів та 

підвищеними температурами повітря. Відзначено значне варіювання гібридів 

за врожайністю від 3,01 до 9,43 т/га, проте коефіцієнт варіації був значно 

меншим порівняно до 2014 р. Тобто, такі різноманітні умови добре сприяють 

різнобічній оцінці ліній та дозволяють виявити типи їх стійкості до стресових 

умов. 

Показником ефективності добору досліджуваних ліній є перевага 

середньопопуляційної врожайності зерна їхніх тесткросів над стандартами, 

враховуючи, що експериментальні гібриди створювались за подібною до них 

гетерозисною моделлю. У стресовий 2012 р. середня популяційна за дослідом 

була вища за стандарти, а у 2013 – 2015 рр. поперемінно переважали гібриди 

– стандарти: Солонянський 298 СВ та Подільський 274 СВ. Таким чином, 

рівень комбінаційної здатності дослідних зразків виявився достатньо 

високим. 

При аналізі параметрів комбінаційної здатності ліній за рівнем прояву 

ефектів ЗКЗ вони були поділені на 3 класи. До першого класу віднесені лінії з 

позитивними ефектами та з достовірною відмінністю від 0, відповідно до 

третього класу увійшли форми з протилежними значеннями ефектів та 

другий клас складався зі зразків ефекти ЗКЗ яких достовірно не відрізнялись 

від 0. 
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Згідно з прийнятим поділом не виявлено ліній, які б у всі роки 

досліджень були віднесені до 1 класу (табл. 3.4). Лінії: ДК221 та ДК951 

стабільно відносились до 3 класу, а лінії ДК314 та ДК412 характеризувались 

стабільно позитивними оцінками ефектів ЗКЗ в усі роки випробувань, але 

перша у надзвичайно стресовий 2012 р. віднесена до 2 класу, а друга до того 

ж класу – в сприятливий 2013 р. 

Лінія ДК265 відзначалась інтенсивним типом реакції на умови 

середовища. Зокрема у сприятливий 2013 р. вона посіла перше місце серед 

всього набору ліній з ефектом ЗКЗ – 1,02 і низькою варіансою СКЗ – 0,05, але 

в стресові роки мала середнє значення першого показника. 

Таблиця 3.4 

Оцінка ліній Змішаної плазми за параметрами комбінаційної здатності 

стосовно врожайності зерна, т/га 

Назва лінії 
2012 р. 2013 р. 2014 р. 

ЗКЗ* Клас СКЗ** ЗКЗ Клас СКЗ ЗКЗ Клас СКЗ 

ДК209 0,36 1 0,13 0,24 1 0,60 -0,69 3 0,92 

ДК219 0,11 2 0,09 -0,16 2 0,07 -0,14 2 0,04 

ДК221 -0,19 3 0,23 -0,47 3 2,09 -0,23 3 0,01 

ДК233 0,14 2 0,06 -0,78 3 4,35 0,09 2 0,69 

ДК265 -0,09 2 0,08 1,02 1 0,05 -0,06 2 2,31 

ДК265-5 -0,36 3 0,00 -0,13 2 1,47 0,35 1 1,73 

ДК281 0,21 1 0,19 -0,44 3 0,03 0,21 1 1,47 

ДК285 -0,12 2 0,09 0,71 1 0,01 0,76 1 0,56 

ДК314 0,12 2 0,30 0,34 1 0,14 0,46 1 0,17 

ДК412 0,32 1 0,41 0,08 2 0,28 0,49 1 0,73 

ДК951 -0,43 3 0,25 -0,65 3 0,47 -1,77 3 0,03 

НІР 0,05 0,16 - - 0,16 - - 0,18 - - 

Примітка: ЗКЗ* – загальна комбінаційна здатність; СКЗ** – варіанса 

специфічної комбінаційної здатності; сума ефектів ЗКЗ не дорівнює 0 

оскільки розрахунки проведені в системі неповних тесткросів. 

 

Окремо необхідно відмітити лінії ДК285 та ДК281. Високі показники 

ефектів ЗКЗ лінія ДК285 мала у сприятливий 2013 р. та менш сприятливий 

2014 р., відповідно 0,71 та 0,76 і лише в стресовий 2012 р. характеризувалась 

середньою оцінкою -0,12. Лінія ДК281 виявила високе значення ефектів ЗКЗ 

в 2012 та 2014 рр., але низьке (-0,44) в сприятливий 2013 р. Це може бути 
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пов’язано з скоростиглістю лінії ДК281, яка потенційно не може конкурувати 

з більш пізньостиглими генотипами, та, навпаки, пізньостиглістю лінії 

ДК285, якій у надзвичайно посушливий рік не вистачило ресурсів для 

формування врожаю. 

Виходячи з морфо-біологічної оцінки 11 ліній логічним виглядає 

результат з їх використанням при селекції нового вихідного матеріалу в 

першому циклі періодичної селекції. За результатами комплексної оцінки 

серед ліній використаних у програмі періодичного добору, слід виділити 

середньоранні лінії: ДК281 та ДК314 – як джерела високої комбінаційної 

здатності за врожайністю зерна та скоростиглістю і середньопізню лінію 

ДК285 як джерело стабільно високої комбінаційної здатності. Для наступних 

циклів селекції доцільно використовувати у ролі стандарту скоростиглості 

лінію ДК281, комбінаційної здатності – лінію ДК285. Різнобічна оцінка за 

морфо-біологічними показниками вихідних ліній вказує на доцільність 

попереднього ретельного добору компонентів для програм зі створення 

нових самозапилених ліній у посушливих умовах. 

 

3.2 Добір селекційного матеріалу різних генерацій самозапилення 

за морфо-біологічними ознаками 

 

Ефективність добору на різних етапах селекційного процесу суттєво 

залежить від правильного вибору фону, на якому ведеться добір. Фон 

відіграє активну роль, забезпечуючи різний ступінь мінливості в селекційній 

популяції. М. М. Камшилов [219] вказує, що середовище виступає не лише як 

оцінщик і сортувальник ознак, воно відповідає і за особливості матеріалу 

відносно якого проводять добір. Рядом авторів виявлено вплив умов 

місцевості, року, елементів агротехніки на ефективність селекційного 

процесу. Фон є елементом природного добору в непрямій формі, оскільки 

забезпечує селекційну перевагу генотипів, специфічно пристосованих до 

конкретних умов середовища. 
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Головною і найбільш важливою якістю, якою повинен 

характеризуватись селекційний фон є типовість, тобто відповідати умовам 

середовища та агротехніки в яких у подальшому буде вирощуватись гібрид 

[119, 220-221]. 

Для успішної селекції гібридів кукурудзи важливо знати залежність 

основної ознаки, за якою проводять добір, від інших кількісних ознак рослин. 

Таким чином, відбір самозапилених ліній у несприятливих та 

нестабільних за вологозабезпеченням умовах Степу України з частими 

посухами, зумовлює можливість отримати цінний селекційний матеріал для 

створення на його основі гібридів адаптованих до посушливих умов 

вирощування. Відповідно до цього в наших дослідженнях особлива увага 

приділялася вивченню і відбору самозапилених ліній, які володіють високою 

толерантністю до посухи і зберігають при цьому цінні господарські та 

біологічні ознаки. 

Виділення кращих ліній вимагає використання великої кількості 

самозапилених сімей. У зв’язку з цим проведення самозапилень у великих 

масштабах створює широку вибірку, що є однією з передумов успішної 

роботи зі створення видатних ліній. 

За початковий вихідний матеріал для досліджень було взято 491 нових 

самозапилених ліній кукурудзи S3, створених за участі 11 вихідних ліній 

Змішаної плазми. 

У результаті проведених випробувань, після попередньої оцінки на 

фоні екстремальних погодних умов 2012 р. з суттєвим дефіцитом опадів у 

критичні періоди, кількість вихідних генотипів, залучених для подальших 

досліджень, істотно знизилося з 491 до 192 через вибракування матеріалу за 

стійкістю до посухи 222. Для подальшої роботи нами було відібрано за 

фенотипом та комплексом цінних селекційних ознак ─ 192 самозапилені лінії, 

які характеризувалися стійкістю до вилягання, толерантністю до основних 

хвороб і шкідників, мали інтенсивно висихаюче (у фазі повної біологічної 

стиглості) зерно. Для визначення їх комбінаційної здатності було проведено 
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схрещування з трьома тестерами, а отримані гібриди вивчались в 

контрольному розсаднику. 

На підставі результатів візуальної оцінки морфологічних ознак рослин, 

характеристики за фенологічними датами і показників озерненості качанів, а 

також комплексного обліку зернової продуктивності рослин було виділено 

селекційний матеріал, який максимально відповідав вимогам даної програми. 

 

3.2.1 Тривалість періоду «сходи  – цвітіння 50  % качанів»  

 

Впровадження нових високопродуктивних гібридів кукурудзи та 

отримання стабільних врожаїв зерна в зонах з недостатньою кількістю опадів 

вимагає детального коректування основних адаптивних ознак, в тому числі і 

періоду дозрівання. Оскільки тривалість вегетаційного періоду є результатом 

дії багатьох біологічних факторів, які, в свою чергу, піддаються впливу 

абіотичних чинників, то для його визначення в селекційній практиці 

використовують кілька ознак (кількість листків на головному стеблі, період 

сходи – повна стиглість, збиральна вологість зерна, період сходи – цвітіння 

50 % качанів та ін.), які досить легко обліковуються і тісно корелюють між 

собою. Слід зазначити, що кожен з цих показників має ряд недоліків і не 

може, безумовно, точно охарактеризувати тривалість вегетаційного періоду 

[223]. 

Як зазначав М. І. Вавілов «… значення вегетаційного періоду не 

зводиться тільки до відбору та виведення скоростиглих сортів. Нерідко стає 

досить важливим скоротити або подовжити ту чи іншу фазу вегетації 

рослини …» [224]. 

Під впливом зовнішніх факторів середовища: температури, 

вологозабезпеченості, тривалості світлового дня, елементів живлення рослин, 

коливається тривалість вегетаційного періоду. На тривалість вегетаційного 

періоду й окремих його фенологічних фаз значний вплив мають генотип 

рослини та рік і місце вирощування [175, 225-227]. Оптимізація тривалості 
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вегетаційного періоду може регулюватися за рахунок скорочення темпів 

проходження окремих фаз онтогенезу, а також завдяки інтенсивній втраті 

вологи зерном при дозріванні [228]. 

У степовій зоні України тривалість «періоду цвітіння ─ повна 

стиглість» зерна може значною мірою варіювати через брак опадів та 

підвищенні температури повітря в період вегетації кукурудзи, тому 

скоростиглість доцільно визначити не за швидкістю проходження життєвого 

циклу в цілому, а за тривалістю початкового періоду, оскільки саме він має 

найбільшу мінливість [118]. 

З метою визначення тривалості вегетаційного періоду найбільш 

доцільно використовувати показник «кількість діб від сходів до цвітіння 

чоловічих та жіночих суцвіть у 50 % рослин», особливо на перших етапах 

створення та оцінки самозапилених ліній [124, 229]. 

Цей показник, ми використовували для класифікації ліній за 

тривалістю вегетаційного періоду. Тривалість періоду «сходи – цвітіння 50 % 

качанів» у досліджуваних ліній, мала незначне коливання залежно від умов 

року досліджень (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 

Мінливість тривалості періоду «сходи – цвітіння 50 % качанів» у 

самозапилених сімей Змішаної плазми, різних генерацій самозапилення, 

діб 

Параметри S3, 2011 р. S4, 2012 р. S5, 2013 р. S6, 2014 р. 

Середнє (x ) ±ts(x  ) 56,2±0,3 55,6±0,3 55,2±0,3 55,8±0,4 

V, % 4,8 5,6 4,0 4,8 

Lim 
min 49,0 47,0 49,0 49,0 

max 65,0 67,0 64,0 64,0 

n 491 192 194 150 

Контрольні лінії 

ДК209   (st) 57,3 57,0 57,0 58,0 

ДК281   (st) 55,3 56,0 56,0 54,0 

ДК412   (st) 60,0 59,0 59,0 62,0 
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У несприятливому 2012 р. спостерігалося незначне скорочення цього 

періоду, в середньому більшість ліній зацвітали практично одночасно з 

ранньостиглою лінією - стандартом ДК281. У сприятливіших для росту і 

розвитку 2013 і 2014 рр. відмічалося зменшення розмаху варіювання 

досліджуваної ознаки. Найменшим середьопопуляційним значенням ознаки 

тривалість «періоду сходи – цвітіння 50 % качанів» (Х = 55,2 діб) 

характеризувались лінії S5 в 2013 р. розмах варіювання змінювався у межах 

від 49 до 64 діб. Найбільш скоростиглі генотипи зацвітали на 5-7 діб раніше, 

ніж вихідні батьківські форми. 

За диференційною здатністю кращими виявися несприятливий 2012 р. 

коефіцієнт варіювання становив 5,6 %, а в сприятливі 2011-2013 рр. – 4,8-

4,0 %. Варто також відзначити, що коефіцієнт варіювання у всіх генераціях 

самозапилення був незначним, що вказує на стабільність та відселектованість 

матеріалу за вказаною ознакою. А отже, це уможливлює виявлення зразків 

стійких до стресових умов. У ліній, генерацій самозапилення S3-6, виходячи з 

показника «тривалість періоду сходи – цвітіння 50 % качанів» відзначається 

тенденція до більш раннього цвітіння (рис. 3.1). 

 

 

Рис. 3.1 Розподіл самозапилених сімей за тривалістю періоду «сходи – 

цвітіння 50 % качанів» 
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Так серед генерації S3 виділено 7,3 % зразків, які зацвіли на 2-3 доби 

раніше найбільш ранньостиглої вихідної лінії-стандарту ДК281;1,8 % зразків 

зацвіли на 4-5 діб раніше стандарту. У генерації S4 виділено 9,3 % зразків, які 

зацвіли на 2-3 доби раніше лінії-стандарту; 6,8 % зразків зацвіли на 4-5 діб 

раніше стандарту. Серед сімей S5 відсоток зразків, які зацвіли на 2-3 доби 

раніше лінії-стандарту становив 17,6 %, та 3,0 % зразків, що зацвіли на 4-5 

діб раніше стандарту. Частка сімей S6, що зацвіли на 2-3 доби раніше 

стандарту становила 21,7 %, ще 5,6 % зацвіли на 4-5 діб раніше стандарту. Це 

вказує на ефективність добору на скоростиглість серед досліджуваного 

матеріалу. 

Необхідно відзначити, що близько 80 % рослин зацвітали раніше лінії - 

стандарту ДК412 на 2-8 доби, а решта одночасно з нею, або пізніше на 1-2 

доби. 

Найменший розмах варіювання періоду «сходи – цвітіння 50 % 

качанів» спостерігався в 2013 та 2014 рр. – 49-64 діб. 

Значне зниження тривалості періоду «сходи – цвітіння 50 % качанів» 

відносно стандартних ліній відмічено в 2013 р., коли середньо-популяційне 

значення цього періоду становило 55,2 доби. 

Під дією повітряної і ґрунтової посухи в першій половині вегетації 

2012 р., у ранньостиглих форм спостерігалось, в основному, відхилення 

тривалості періоду «сходи – цвітіння 50 % качанів» в бік більш 

ранньостиглих батьківських компонентів вихідних ліній.  

Проведений нами добір дозволив виділити значну кількість генотипів, 

одержаних на основі генетичної плазми Змішана, з більш коротким періодом 

«сходи – цвітіння 50 % качанів», ніж у вихідних батьківських ліній 

(табл. 3.6). 

Найбільш результативний добір скоростиглих сімей проведено на базі 

вихідних ліній: ДК281 – 29, ДК233 – 23, ДК219 – 12 та ДК221 – 9 зразків, 

відповідно і в кожній генерації мали достовірно меншу тривалість періоду 

сходи – цвітіння 50 % качанів порівняно з стандартами (див. додаток А). 
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Варто також зазначити що, середньопопуляційне значення цієї ознаки у всі 

роки дослідження не перевищувало 56 діб, що було на рівні лінії ДК281 і на 4 

доби менше за лінію ДК412. 

Таблиця 3.6 

Кращі самозапилені сім'ї за тривалістю періоду сходи – цвітіння 50 % 

качанів, діб 

Назва S6 2012 р. (S4) 2013 р. (S5) 2014 р. (S6) 

ДК2133 311131 48,0 50,0 49,0 

ДК2228 211121 50,0 49,0 49,0 

ДК2865 221112 55,0 50,0 49,0 

ДК2065 313113 55,0 50,0 50,0 

ДК2109 121112 53,0 52,0 50,0 

ДК2319 311112 53,0 51,0 51,0 

ДК2828 222111 54,0 51,0 50,0 

ДК305 121142 53,0 52,0 52,0 

ДК2328 132111 53,0 52,0 51,0 

ДК2831 221123 52,0 52,0 52,0 

ДК2285 131111 51,0 52,0 53,0 

ДК2319 112111 50,0 53,0 53,0 

ДК2814 111131 53,0 48,0 56,0 

ДК305 121122 53,0 52,0 51,0 

ДК2821 332121 53,0 52,0 52,0 

ДК209   (st.) 57,0 57,0 58,0 

ДК281   (st.) 56,0 56,0 54,0 

ДК412   (st.) 59,0 59,0 62,0 

HIP 0,05 2,1 1,7 1,9 

 

З урахуванням скоростиглості генотипів прагнули відібрати до робочої 

колекції нові оригінальні сім’ї із напіверектоїдною орієнтацією листків 

верхнього ярусу доброю пилкоутворювальною здатністю, протогінічним або 

синхронним типом цвітіння генеративних органів. 

На основі результатів, отриманих при вивченні ознаки «тривалість 

періоду сходи – цвітіння 50 % качанів» у самозапилених ліній Змішаної 

плазми, різних генерацій самозапилення, можна зробити такі висновки:  

1. Мінімальним досліджуваний період був у ліній, генерації 

самозапилення S5-6. Вони в середньому зацвітали на 2-4 доби раніше 

вихідних батьківських форм. 
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2. Найефективніший добір на скоростиглість і значна кількість 

ранньостиглих форм були отримані у високих генераціях самозапилення S5-6. 

3. Найбільш результативний добір скоростиглих сімей проведено на 

базі вихідних ліній: ДК281, ДК233, ДК219 та ДК221 скоростиглих зразків. 

4. Широкий розмах варіювання тривалості «періоду сходи – цвітіння 

50 % качанів» у ліній Змішаної плазми, створених на базі гетерозисної моделі 

(Iodent х BSSS), що уможливлює виділення скоростиглих генотипів і вказує 

на можливість проведення ефективного добору за цією ознакою. 

 

3.2.2 Висота рослин та висота прикріплення качана  

 

Важливими показниками для характеристики ліній є висота рослин та 

висота прикріплення качана. При селекційному доборі, особливу увагу, 

приділяють висоті рослин, яка має позитивну кореляційну залежність з 

урожайністю ліній [230-231]. Висота рослин є одним із визначних показників 

реакції рослин на умови зовнішнього середовища. Це генетична ознака, яка 

значною мірою залежить від ряду абіотичних факторів: тривалості дня, 

температури, вологості повітря та ґрунту [110, 232-233], а також дає змогу 

побічно прогнозувати стійкість генотипу до стресових умов, особливо до 

посухи [234]. Як повідомляють О. Н. Панфилова та С. Ю. Сергеев [235], 

впродовж багаторічних дослідів високорослі лінії формували вищу 

продуктивність зерна, і тому були стійкіші до стресових факторів 

навколишнього середовища. Така тенденція зберігалась як в посушливі, так і 

у сприятливі за вологозабезпеченістю роки. Деякі дослідники у своїх роботах 

вказували на виняткову значущість ознаки «висота рослин» підкреслюючи, 

що часто висота рослин ліній кукурудзи прямо впливає на формування 

висоти рослин у гібридів кукурудзи [128, 236-237]. 

Основним показником посухостійкості ліній є стабільність її 

врожайності в стресових умовах вирощування, а висота рослин є додатковим 

побічним показником при оцінці адаптивності зразка. Відповідно рівень 
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зміни висоти рослин генотипу в роки зі сприятливими та стресовими 

умовами, а також його місце при ранжуванні зразків до середньої 

популяційної досліду, вказує на толерантність до недостатньої зволоженості 

ґрунту 216. Серед досліджуваного матеріалу виявлено незначний вплив 

умов року на детермінацію даної ознаки. Зокрема, різниця у середній висоті 

рослин досліджуваних зразків у сприятливий 2011 р. та у стресовому 2012 р. 

склала 16,1 см (9,5 %) (табл. 3.7). 

Таблиця 3.7 

Параметри мінливості висоти рослин самозапилених сімей S3-S6 

кукурудзи, см 

Параметри 2011 р. (S3) 2012 р. (S4) 2013 р. (S5,) 2014 р. (S6,) 

Середнє (x ) ±ts(x  ) 170,2±0,9 154,1±0,7 151,7±0,7 153,5±0,7 

V, % 14,1 9,1 9,6 10,0 

Lim 
min 125,0 110,0 130,0 120,0 

max 229,0 190,0 215,5 203,5 

Кількість зразків (N) 491 192 194 150 

Висота рослин контрольних ліній 

ДК209   (st.) 195,0 150,0 160,0 165,0 

ДК281   (st.) 155,0 140,0 160,0 150,5 

ДК412   (st.) 170,0 145,0 165,0 160,5 

 

За середньою висотою рослин сім’ї S3-6 були нижчими на 10-20 см., або 

на рівні ліній-стандартів. В кожній генерації були виділені сім’ї які 

достовірно були вищими ліній-стандартів так серед S3 – 23, S4 –19, S5 – 29, S6 

– 9. Зниженням рівня коефіцієнта варіації, який у самозапилених сімей 

генерації S3 становив 14,1 % в подальшому з підвищенням рівня 

самозапилення до S6 знизився до 9,6 %, свідчить про стабілізацію 

досліджуваного матеріалу за вказаною ознакою та підвищення його рівня 

гомозиготності. Це також вказує на їх високі адаптивні якості та 

толерантність до стресових умов вирощування. 

Для контрольних ліній ДК209, ДК281, ДК412 була відмічена несуттєва 

(до 1 %) реакція на зміни умов вирощування і висота рослин у них залежала 

здебільшого від генотипу зразка. Це свідчить про певну екологічну 

стабільність та прогнозованість поведінки створених за їх участі 
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самозапилених сімей в різних умовах вирощування. Висота рослин вихідних 

ліній ДК265 та ДК951 значно змінювалась під впливом умов року, розмах 

варіювання ознаки за роками в них становив від 200 та 195 см до 160-150 см, 

відповідно (20,0-18,0 %). 

Найбільш стабільними та посухостійкими можна вважати сім’ї S6 

ДК2109 223112, ДК9512 111311, ДК305 121142, ДК2285 131111, ДК2831 113111, які на 

погіршення умов вологозабезпеченості слабко реагували за показниками 

висоти рослин, що підтверджується й урожайними даними зазначених ліній. 

Ознака «висота прикріплення качана», перш за все, є важливою при 

характеристиці технологічності генотипу, а саме, його придатності до 

механізованого збирання. Особливо важливим це питання постає для 

самозапилених ліній як потенційних батьківських форм на ділянках 

гібридизації. Деякі автори [124, 238] вказують, що мінімальним значенням 

цього показника для механізованого збирання є 50 см. 

За результатами наших досліджень самозапилені сім’ї 

характеризувались варіабельністю досліджуваної ознаки. Максимальне 

середнє її значення (52,2 см) відзначено у зразків генерації самозапилення S5 

(табл. 3.8). Максимальна висота прикріплення качана була у ліній S6 

ДК9512 222111 (83,5 см), ДК2328 113121 (81,5 см), ДК9512 111111 (77,5 см) а 

мінімальною – у ліній ДК2514 313111 (29,5 см), ДК2865 222111 (28,9 см), 

ДК2285 3221112 (29,1 см). За даним показником в кожній генерації 

самозапилення проводилось бракування зразків через надто низьке 

закладання продуктивного качана. 

За літературними даними [175, 239], висота прикріплення качана тісно 

корелює з висотою рослин. У наших дослідах коефіцієнти кореляції, між 

згаданими показниками в різних генераціях самозапилення S4-S6, також були 

високими (r = 0,65 – 0,70).  

Тісніший взаємозв’язок спостерігався в сприятливих умовах 2011 р. 

Загалом, ознака «висота прикріплення качана» у наших дослідженнях була 

більш варіабельною ніж «висота рослин». 
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Таблиця 3.8 

Параметри варіювання висоти прикріплення качана самозапилених 

сімей S4–S6 кукурудзи, см 

Параметри 2011 р. (S3) 2012 р. (S4) 2013 р. (S5) 2014 р. (S6) 

Середнє (x ) ±ts(x  ) 51,7±0,6 43,1±0,5 52,2±0,5 43,1±0,5 

V, % 23,0 18,0 21,6 20,5 

Lim 
min 21,5 20,5 21,5 22,5 

max 83,5 72,5 83,5 79,0 

Кількість зразків (n) 491 192 194 150 

Висота прикріплення качана у контрольних ліній 

ДК209   (st.) 40,0 55,0 35,0 40,5 

ДК281   (st.) 50,0 60,0 55,0 55,0 

ДК412   (st.) 55,0 60,0 50,0 55,0 

 

Середні зміни першої були 18,0 та 20,0 % відповідно при підвищенні 

генерації самозапилення в 2012 і 2013 рр., а другої – відповідно 10,8 %. 

Найбільш стабільною за роками, висота прикріплення качана була у 

самозапилених сімей, створених на основі вихідних ліній ДК209, ДК233, 

ДК281, ДК285, які мали середньопопуляційні її значення у межах 52 см. Це 

підтверджує їх стійкість до стресових умов, як і за результатами ознаки 

«урожайність зерна». Нестабільним та нестійкими до посухи можна вважати 

лінії ДК265 та ДК951 з цієї групи, серед самозапилених сімей створених за їх 

участі був найбільший відсоток вибракуваних зразків за зазначеними 

показниками. 

Проведений кореляційний аналіз зв’язку ознаки «висота рослин» з 

тривалістю періоду «сходи – цвітіння 50 % качанів» показав стабільно слабку 

позитивну залежність, так у 2011 р. (r = 0,10), у 2012 р. (r = 0,10), 2013 р. 

(r = 0,07), 2014 р. (r = 0,09). 

На підставі одержаного матеріалу можна зробити наступні висновки: 

1. Максимальною висотою рослин та висотою прикріплення качана 

характеризувались зразки синтезовані за участі ліній ДК209, ДК233, ДК281, 

ДК285, а мінімальною – отримані на базі ліній ДК265 та ДК951. 

2. Відмічено зниження висоти рослин з підвищенням рівня генерації 

самозапилення. 
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3. Зафіксовано середні (r = 0,65 – 0,70) коефіцієнти кореляції між 

ознаками «висота рослин» та «висота прикріплення качана». Відмічено 

більшу середню варіабельність висоти прикріплення качана (18,0 та 20,0 %) у 

порівнянні з проявом висоти рослин (10,8 %). 

 

3.3 Вплив генотипу вихідного матеріалу на результативність 

добору нових гомозиготних ліній 

 

Важливим джерелом нового вихідного матеріалу при гетерозисній 

селекції кукурудзи є комерційні гібриди, особливо інтродуковані із країн з 

високим рівнем селекційних робіт [110]. Інтрогресія їх генетичної плазми в 

селекційний матеріал досить активно використовувалась багатьма 

селекційними закладами в 80-90 рр. минулого століття [240]. 

Особливо це стосується компанії «Піонер» [241]. Зокрема, в 1999 р. 

серед зареєстрованих інбредних ліній кукурудзи в США 8,3 % було отримано 

при самозапилені комерційних гібридів цієї компанії [242]. 

Найпопулярнішим в цьому сенсі виявився гібрид Р3737 [241]. Проте при 

використанні для інбридингу таких зразків має місце цілий ряд обмежень, 

пов’язаних з тим, що кращі гібриди, в основному, базуються на генетично 

спорідненому матеріалі, що створює певні труднощі при подальшому доборі 

альтернативних батьківських компонентів для гібридних комбінацій. 

У ДУ ІЗК НААН наприкінці минулого століття досліджена велика 

кількість інтродукованих гібридів з різних країн світу (США, Франція, 

Німеччина, Румунія, Китай та ін.) [49]. Практично кожен з них розглядався 

як джерело для створення нового вихідного матеріалу. Була також 

сформована колекція ліній, які стали основою для селекційної програми з 

гетерозисної селекції, та визначені нові гетерозисні моделі гібридів. Проте, 

такий вихідний матеріал, селекція якого започаткована в інших природо-

кліматичних умовах, як правило, сприятливих для вирощування кукурудзи, 

був недостатньо адаптований до умов зони ризикованого землеробства в 
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Україні. Незважаючи на високі потенційні можливості таких гібридів, вони 

погано переносять стресові умови в зоні Степу та Лісостепу, що, в 

основному, зумовлено низькою їх посухо - та жаростійкістю, а це призводить 

до значних коливань врожайності зерна гібридів, низької рентабельності їх 

насінництва та обмежує широке впровадження у виробництво. 

З метою оцінки впливу генотипу вихідного матеріалу на 

результативність добору нових гомозиготних ліній, було проаналізовано 11 

зразків (ДК209, ДК219, ДК221, ДК233, ДК265, ДК265-5, ДК281 ДК285, 

ДК314, ДК412, ДК951) за кількістю отриманих на їх основі ліній наступних 

циклів. Створені при самозапиленні гібридів, отриманих від схрещування 

вищевказаних ліній, самозапилені сім’ї вивчались за комплексом селекційних 

ознак. 

На основі проведених досліджень із самозапиленими сім’ями, різних 

генерацій інбридингу, виділено 3 вихідні лінії: ДК285, ДК314 та ДК281 на 

базі яких отримана максимальна кількість інбредних високопродуктивних 

скоростиглих ліній зі стабільним проявом показників висоти рослин та 

висоти прикріплення качана – 22, 20 та 27, відповідно, (табл. 3.9). 

Незважаючи на позитивні оцінки за комбінаційною здатністю, 

використання лінії ДК412 як джерела для отримання нового матеріалу 

виявилось проблематичним. Логічними виявились показники створення та 

добору нових ліній на базі вихідних ліній ДК221 та ДК951, які відзначились 

низькою комбінаційною здатністю. 

За результатами комплексної оцінки серед 11 ліній, використаних у 

програмі періодичного добору, слід виділити ранньостиглі: ДК281 та ДК314 

– джерела високої комбінаційної здатності за врожайністю зерна та 

скоростиглістю і середньоранню лінію ДК285 – джерело стабільно високої 

комбінаційної здатності. Для наступних циклів селекції доцільно 

використовувати у ролі стандарту скоростиглості лінію ДК281, 

комбінаційної здатності – лінію ДК285. Різнобічна оцінка за морфо-

біологічними показниками вихідних ліній вказує на доцільність 
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попереднього ретельного добору компонентів для програм зі створення 

нових самозапилених ліній в посушливих умовах. 

Таблиця 3.9 

Кількість інбредних ліній, які отримані на базі вихідних ліній Змішаної 

зародкової плазми в різних генераціях самозапилення, шт. 

Назва вихідних 

ліній 

Кількість ліній 

(2012 р.) 

S4 

Кількість ліній 

(2015 р.) 

S7 

ДК209 17 10 

ДК219 18 7 

ДК221 16 8 

ДК233 15 17 

ДК265 13 7 

ДК265-5 12 11 

ДК281 34 27 

ДК285 26 22 

ДК314 20 20 

ДК951 9 4 

ДК412 12 - 

 

За участі виділених самозапилених сімей S7 у 2015 р. закладено новий 

цикл кумулятивної селекції, та створено 222 гібридні комбінації для 

подальшого самозапилення та виділення нових ліній. Зокрема, за участі ліній 

ДК219, ДК285, ДК265 створено відповідно 41 (18,5 %), 35 (15,8 %), 22 

(9,9 %) гібридну комбінацію. 

Проведений аналіз варіювання тривалості періоду «сходи – цвітіння 

50 % качанів» створених гібридів виявив розмах Lim в 13 діб, при цьому 

коефіцієнт варіації був порівняно низьким, (табл. 3.10). 

Розмах значень вологості зерна при збиранні змінювався в широких 

межах (11,6 %), на що вказує і високий рівень коефіцієнта варіації, 

обумовленого різною інтенсивністю вологовіддачі зерном у різних генотипів 

кукурудзи. Середній рівень вологості нових гібридних комбінацій 

знаходився на 5,4 % вище лінії-стандарту ДК281.  
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Таблиця 3.10 

Параметри варіювання селекційних ознак у гібридних комбінацій, 

2015 р. 

Параметри 
Тривалість періоду сходи – 

цвітіння 50 % качанів, діб 

Вологість зерна при 

збиранні, % 

Середнє (x ) ±ts(x  ) 51,7±0,18 13,0±0,15 

V, % 5,2 17,4 

Lim 
min 47,0 8,0 

max 60,0 19,6 

Кількість зразків (n), шт. 222 222 

ДК281    (st.) 55 12,0 

 

Відзначено 23 гібридних комбінації, які мали збиральну вологість зерна 

достовірно нижчу (-4 %) за лінію стандарт ДК281. 

Варто відзначити, що гібридні комбінації, створені за участі ліній 

ДК2109 233121, ДК2114 211211, ДК2633 3131211, ДК2814 1211111, споріднених з 

лініями ДК219, ДК265 та ДК285, знаходились серед кращих за тривалістю 

періоду сходи – цвітіння 50 % качанів, (табл. 3.11), що свідчить про їх високу 

цінність як вихідного матеріалу в селекції на скоростиглість.  

Таблиця 3.11 

Тривалість періоду сходи – цвітіння 50 % качанів та показники 

вологості зерна при збиранні у кращих гібридних комбінацій, 2015 р. 

Назва 

Тривалість періоду сходи 

– цвітіння 50 % качанів, 

діб 

Вологість зерна при 

збиранні,  

% 

(ДК2633 3131211×ДК2114 211211) 47,0 10,4 

(ДК2814 1211111×ДК2351 3111113) 47,0 10,8 

(ДК2109 1321111×DK315 51131211) 48,0 8,0 

(ДК2114 2111211×ДК2109 233121) 48,0 9,4 

(DK315 232121×ДК2109 1321111) 48,0 10,0 

(ДК2109 1321111×ДК2633 3131211) 48,0 10,4 

(ДК2109 1321111×(PR38F10) 1311112142) 48,0 10,7 

(ДК315 232121×ДК2633 3131211) 48,0 11,2 

(ДК2109 1321111×ДК2814 1211111) 48,0 9,8 

(ДК2633 3131211×ДК2109 1321111) 48,0 10,2 

ДК209    (st.) 57,0 11,9 

ДК281    (st.) 55,0 12,0 

ДК412    (st.) 58,0 12,5 

НІР 0,05 1,9 1,7 
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Наведені гібриди з низькою вологістю зерна при збиранні різняться за 

характером втрати вологи зерном  процесі дозрівання. Так гібриди створені 

за участі лінії ДК2109 відзначалися високою швидкістю втрати вологи 

зерном в період до фізіологічної стиглості. 

Аналіз кореляційної залежності між тривалістю «періоду сходи 

цвітіння 50 % качанів» та вологістю зерна при збиранні у гібридних 

комбінацій показав позитивну, достовірну, проте не високу (r = 0,37) 

залежність. 

Аналіз кореляційної залежності між тривалістю періоду сходи – 

цвітіння 50 % качанів та вологістю зерна при збиранні у гібридних 

комбінацій показав позитивну, достовірну кореляцію, але невисоку (r = 0,37). 

Завдяки добору серед вибірки самозапилених сімей S6 кукурудзи Змішаної 

зародкової плазми виділено зразки – ДК2109 132111, ДК2114 211211, 

ДК2633 3131211, ДК2814 1211111, які найбільш пристосовані до кліматичних умов 

Степу України. 

 

3.4 Реакція нових самозапилених ліній кукурудзи на С тип ЦЧС 

 

В насінництві переважної більшості зареєстрованих гібридів кукурудзи 

оригінатори використовують материнські форми з цитоплазматичною 

чоловічою стерильністю. Це дозволяє суттєво знизити затрати коштів 

пов’язаних з обриванням волотей на материнських рослинах [85, 243]. 

Відомо декілька типів ЦЧС, з яких на сьогоднішній день в насінництві 

гібридів кукурудзи, зокрема і в ДУ Інститут зернових культур НААН 

України, використовуються два: молдавський (М-тип) і парагвайський (С-

тип) [244-245]. Запорукою успішного ведення насінництва кукурудзи з 

використанням ЦЧС, окрім отримання повної стерильності материнської 

форми, важливим показником є інтенсивність цвітіння чоловічої форми на 

ділянках гібридизації, а також повне відновлення фертильності нею у 

виробничих посівах [246]. Встановлено перевагу гібридів, створених на 
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стерильній основі різних типів стерильної плазми, над фертильними за 

кількістю качанів на рослині, врожайністю зерна та зеленої маси при більш 

економній витраті ними води на формування одиниці врожаю, через те що, 

коренева система у них функціонує більш продуктивно, особливо в умовах 

обмеженого водопостачання [247]. З метою запобігання негативного впливу 

на прояв гетерозису у майбутніх гібридів, вибір джерела стерильності або 

відновлення фертильності варто проводити згідно з інформацією про 

генетичне походження вихідних самозапилених форм і дотримуватись 

принципу гетерозисних моделей. 

Нами в дослідженнях використано два стерильних тестера Крос 267 С, 

Крос 290 С, що уможливило вивчення реакції нових самозапилених ліній 

кукурудзи на С-тип ЦЧС. 

За результатами проведених досліджень була проаналізована реакція на 

С-тип ЦЧС у нових самозапилених ліній кукурудзи S6. 

Вивчення характеру цвітіння волотей в оцінюваних комбінацій 

проведено на початку, у середині та при закінченні їх цвітіння з об’єднанням 

одержаних значень у класи [248-249], де клас 0 – повна стерильність, всі або 

майже всі стерильні пиляки знаходяться в закритих колосках; клас 1 – повна 

стерильність, значна кількість стерильних пиляків виходить назовні; клас 2 – 

неповна стерильність, кількість фертильних пиляків не перевищує 25 %; 

клас 3 – часткова фертильність, кількість фертильних пиляків складає 25-

75 %; клас 4 – неповна фертильність, кількість фертильних пиляків >75 %, 

стерильні пиляки зустрічаються рідко; клас 5 – повна фертильність. Аналіз 

гібридів F1 за цвітінням волоті дозволив диференціювати лінії Змішаної 

зародкової плазми за реакцією на С-тип ЦЧС при об’єднанні класів в групи 

закріплювачів стерильності, часткових та повних відновлювачів 

фертильності за відсотком стерильних або фертильних рослин в межах 

кожного конкретного тесткросу. 

За результатами дослідження реакції ліній кукурудзи на ЦЧС С-типу 

нами було відмічено, що 28,0 % самозапилених ліній є повними 
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закріплювачами стерильності, а 72,0 % ліній відновлювачами фертильності 

табл. 3.12. 

Закріплювачі стерильності і відновлювачі фертильності С-типу 

показали чітку реакцію, тому детальної класифікації ліній за бальною 

шкалою не проводилось. 

Таблиця 3.12 

Реакція нових самозапилених ліній кукурудзи на ЦЧС С-типу, 2014 р. 

Тип ЦЧС 
Досліджено 

ліній, шт. 

Закріплювачі стерильності Відновлювачі фертильності 

шт.  % шт.  % 

С 150 42 28,0 108 72,0 

 

Аналіз результатів класифікації ліній за проявом ЦЧС С-типу 

стерильності дозволяє зробити висновок, що переважна більшість зразків 

Змішаної зародкової плазми є відновлювачами фертильності. Таким чином, 

відносно С-типу ЦЧС досліджувані лінії кукурудзи можуть мати в своєму 

геномі високу концентрацію гомозиготних домінантних генів відновлювачів 

фертильності (Rf4 i Rf5). Це підтверджується в повідомленнях 

Л. А. Ільченко, що більшість ліній з гетерозисної групи Змішаної плазми є 

природніми відновлювачами С-типу стерильності. Найбільша кількість ліній 

закріплювачів С типу стерильності отримана з самозапилених сімей ДК2019 

– 5,5 %, ДК2109 – 15,3 %, ДК2228 – 6,9 %, ДК2285 – 22,2 %, ДК2821 – 5,5 %, 

ДК2828 – 5,5 % та 39,1 % решта сімей. Переважна кількість ліній носіїв генів 

закріплювачів стерильності синтезована на базі вихідних ліній: ДК219, 

ДК209, ДК221, ДК281 та ДК285. Ведення насінництва кукурудзи з 

використанням ЦЧС потребує наявності ліній, які володіють здатністю 

закріплювати стерильність, стерильних аналогів ліній та відновників 

фертильності. 
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Висновки до розділу 3: 

1. Генетичний потенціал лінійного матеріалу з високими показниками 

складових скоростиглості реалізується в нащадках ефективніше, ніж у ліній з 

низькими і середніми значеннями ознак. 

2. Виявлено незначний вплив умов року на детермінацію ознаки «висота 

рослин», основна частина ліній слабко реагували на дію стресу. 

3. Більшою стабільністю за проявом ознаки «висота прикріплення 

качана» характеризувались сім’ї синтезовані на базі ліній ДК209, ДК233, 

ДК281, ДК285, в яких коливання даної ознаки за роками було найменш 

суттєвим. 

4. На базі вихідних ліній ДК219, ДК221, ДК233 та ДК285 отримано 

самозапилені сім’ї з тривалість періоду «сходи – цвітіння 50 % качанів», 

меншою на 5-8 діб ніж у стандарту та найменшою варіабельністю ознаки за 

роками. 

5. В результаті вивчення реакції нових 150 скоростиглих ліній S6 

кукурудзи Змішаної зародкової плазми на ЦЧС С-тип було відмічено, що 

28,0 % ліній є повними закріплювачами стерильності, а 72,0 % ліній 

відновлювачами фертильності. 

Матеріали наукових досліджень розділу «Добір самозапилених сімей 

Змішаної зародкової плазми різних генерацій інбридингу за господарсько-

цінними ознаками» оприлюднені в працях які представлені у Додатку Ц 

відповідно списку номерів: 1, 2, 5, 7, 9, 11. 
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РОЗДІЛ 4 

 

ОЦІНКА КОМБІНАЦІЙНОЇ ЗДАТНОСТІ САМОЗАПИЛЕНИХ 

СІМЕЙ S4-S6 ЗА ОСНОВНИМИ СЕЛЕКЦІЙНИМИ ОЗНАКАМИ  

 

4.1 Врожайність  зерна  

 

Запорука успіху гетерозисної селекції – створення, добір та оцінка 

нових вихідних форм (ліній). При селекції високоврожайних гібридів постає 

завдання ідентифікувати компоненти здатні при схрещуванні давати високі 

ефекти гетерозису. Ця мета досягається шляхом поєднанням трьох прийомів 

– інбридингу, оцінки комбінаційної здатності інбредних ліній, підбору 

батьківських компонентів за їх взаємною комбінаційною здатністю. 

Генетична цінність вихідних форм як компонентів схрещувань 

характеризується, насамперед, їх комбінаційною здатністю. Термін 

«комбінаційна здатність» був введений G. F. Sprague, L. A. Tatum [250] і 

розподілений на загальну та специфічну. В практичній роботі селекціонери 

для оцінки великої кількості ліній використовують систему схрещувань ліній 

з тестерами за методом топкросу 251. Оскільки комбінаційна здатність є 

поєднанням взаємодії генотипу лінії і генотипу аналізатора, точність її 

оцінки може залежати від широти генетичної основи тестера [8]. Для 

визначення ЗКЗ, як правило використовують тестери з широкою генетичною 

основою, а для СКЗ – з вузькою. На думку E. S. Horner та ін. [252], при 

доборі форм з високою ЗКЗ ефективним є використання тестерів, віддалених 

за своїм походженням. Г. С. Галєєв [253] вказував на доцільність 

використання в якості тестерів простих гібридів. О. С. Макарчук, 

В. Л. Жемойда [254] пропонують добирати тестери з неспоріднених гібридів, 

в родовід яких включено вихідні форми різного еколого-географічного 

походження. 
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Щодо підбору тестерів, М. В. Турбіним [251] встановлено, що він 

визначається конкретним завданням селекціонера. Для оцінки ЗКЗ слід 

використовувати тестери з широкою генетичною основою, а для СКЗ – з 

вузькою. На думку Е. С. Horner та ін. [252], при доборі форм з високою ЗКЗ 

ефективним є використання тестерів, віддалених за своїм походженням. 

Вважається, що збільшення числа аналізаторів (тестерів) сприяє 

підвищенню точності оцінки ефектів комбінаційної здатності. В той же час 

на практиці в якості тестерів зазвичай використовують 1-2 лінії і 1-2 простих 

гібриди. Використання ліній в якості тестерів підвищує результативність 

селекційної роботи, так як, з’являється можливість виділити лінії з високою 

ЗКЗ та швидко отримати перспективні високогетерозисні і 

високопродуктивні прості гібриди [255-257]. 

На оцінку комбінаційної здатності значно впливають умови року і 

місце випробування [8, 258-260]. 

Поняття та сам термін «комбінаційна здатність» і основні форми її 

прояву виникли в ході дослідження гетерозису у гібридної кукурудзи [248]. 

Проте, по мірі вивчення та використання його в практичній селекції інших 

сільськогосподарських культур це поняття набуло універсальності. І на 

даний час оцінка комбінаційної здатності стала необхідним елементом 

гетерозисної селекції. Особливо на початковому етапі, коли надзвичайно 

важливе значення має добір вихідного матеріалу не тільки за господарсько-

цінними ознаками, а й за високою комбінаційною здатність вихідних форм, 

які використовуються в селекційному процесі [261-262]. Проте за 

літературними даними, серед дослідників існують різні погляди відносно 

покоління інбридингу, в якому найбільш доцільно проводити оцінку 

вихідного матеріалу за комбінаційною цінністю. Більшість вчених вважають, 

що тестування краще виконувати в генераціях S2–S4 [44, 54, 95, 110, 263]. 

Дві форми комбінаційної здатності – загальна і специфічна різняться за 

своєю генетичною основою. Загальна комбінаційна здатність визначається 

адитивними спадковими факторами, а в основі специфічної комбінаційної 
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здатності лежать домінування, над домінування та епістаз [250, 262, 264]. 

Цьому відповідає характер мінливості тієї та іншої форм комбінаційної 

здатності. 

Оцінка на ЗКЗ передбачає виявлення ліній, схрещування яких 

призводить до отримання гібридів, що перевищують за врожайністю кращі 

гібриди стандарти. Оцінка на СКЗ проводиться з метою виявлення 

конкретних пар ліній, які дають високо-гетерозисний гібрид. Якщо лінія має 

високу ЗКЗ і низьку СКЗ то, як правило, всі гібриди з нею матимуть 

приблизно однаковий рівень вираженості ознаки. Проте якщо високий рівень 

ЗКЗ поєднується в лінії з високою СКЗ, то з’являється можливість отримання 

гібридних комбінацій з високим або низьким рівнем вираженості ознаки 

[265-266]. 

З літературних джерел відомо, що надійну оцінку можна очікувати в 

разі перевищення частки вкладу дисперсії ЗКЗ в загальну мінливість ознаки 

над часткою СКЗ. В цьому випадку проявляються генотипові особливості 

батьківських форм, спостерігається їх адитивне сполучення [267]. 

ЗКЗ можна оцінювати в різних системах схрещувань, таких як вільне 

запилення, полікрос, топкрос, діаллельное схрещування. СКЗ може бути 

оцінена тільки в топкросах і діалельних схрещування. При визначенні СКЗ 

методом топкросу як тестера використовують інбредні лінії або прості 

гібриди з відомою генетичною основою [267, 269-270]. 

У наших дослідах генетична цінність самозапилених сімей S4-S6 

визначалась у відповідності до загальноприйнятих методичних рекомендацій 

[267-268]. Схрещування досліджуваних ліній виконувалось під ізоляторами 

на трьох качанах кожної гібридної комбінації. Використовували три тестери: 

два сестринських гібрида – Крос 267 С (плазма Lancaster x Lacoune), 

Крос 290 С (плазма Lancaster) і одну лінію ДК 247МВ (плазма Змішана). 

Випробування отриманих тесткросів відбувалось у контрольному 

розсаднику в 2012-2013 рр. (S4), 2013-2014 рр. (S5) та 2014-2015 рр. (S6) 271-

273. Щороку 20-25 кращих сімей за показниками «тривалість періоду сходи 
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– цвітіння 50 % качанів», «врожайність і вологість зерна» відбирались для 

тестування в зимовому розсаднику в Мексиці по три рослини кожної з метою 

прискорення селекційного процесу. Загальну комбінаційну здатність 

самозапилених сімей визначали за величиною оцінок ефектів ЗКЗ. За 

результатом аналізу ЗКЗ усі сім’ї були поділені на три умовні класи: 1 – 

оцінки ефектів ЗКЗ достовірно перевищували середню по досліду; 2 – були в 

межах середньої по досліду; 3 – були достовірно нижче середньої по досліду. 

Розподіл самозапилених сімей на класи, за оцінками ЗКЗ, дає можливість 

об’єктивно оцінити та диференціювати їх за цінністю в подальшій 

селекційній роботі. 

Аналізуючи комбінаційну здатність самозапилених сімей S4-S6 за 

ознакою «урожайність зерна», варто відзначити значну мінливість оцінок 

ефектів ЗКЗ залежно від умов року (рис. 4.1). 

 

 

Рис. 4.1 Поділ на класи ефектів ЗКЗ самозапилених сімей S4-S6 за 

ознакою «врожайність зерна», % 

 

У 2012 р., який характеризувався екстремальними погодними умовами, 

розбіжності рівнів комбінаційної здатності сімей S4 за врожайністю зерна 

були пропорційними. До кожного класу було віднесено практично однакову 
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кількість зразків. Сприятливі умови вирощування в 2013 р. суттєво вплинули 

на розподіл самозапилених сімей S4 за класами. Зокрема, кількість сімей 

віднесених до другого класу зменшилась на 8 %. У них було відмічено 

зниження ефектів ЗКЗ до показників нижче середньої за дослідом і їх було 

віднесено до третього класу. Мінливість комбінаційної здатності під впливом 

погодних умов установлена багатьма дослідниками [259, 274-277]. Стресові 

умови викликали значну мінливість морфологічних та господарських ознак, 

тому ефекти КЗ вивчали окремо за кожний рік випробування, що дозволило 

оцінити норму реакції тесткросів за основними господарсько цінними 

ознаками. Варто зазначити, що відсоток самозапилених сімей зі стабільно 

високими ефектами ЗКЗ у генераціях S4-S6 був невисоким і становив 7,5 %. 

Залучення в подальшу селекційну роботі цих ліній дало можливість отримати 

гібриди з високим потенціалом урожайності як в посушливі, так і в 

сприятливі за вологозабезпеченістю роки. Так, серед самозапилених сімей S4 

було виділено 12 ліній, які мали стабільні позитивні показники ефектів ЗКЗ, 

що підвищувались з покращанням умов вирощування. Важливим виявилось 

збереження цієї тенденції в наступних поколіннях інбридингу (табл. 4.1). 

У всіх генераціях самозапилення були відмічені лінії, які, в середньому, 

мали низькі ефекти ЗКЗ, але велику їх мінливість залежно від умов 

середовища. Серед сімей S4 до таких відносяться: ДК2831 1121, ДК2831 2111, 

ДК3128 2111, ДК2865 1111, ДК2285 1111, ДК2821 1331, ДК2855 1311, ДК2826 2131, 

ДК2826 2132, ДК3165 1121 (ефекти ЗКЗ від -0,28 … -0,45 до 0,31-1,39). 

Серед сімей S5 різким коливанням ефектів ЗКЗ відзначились: 

ДК2151 12111, ДК2109 23212, ДК2826 21411, ДК3128 12311, ДК2865 22312, 

ДК3128 11311 – (оцінки ефектів ЗКЗ від -0,34 … -0,64 до 0,2-0,77).  

Серед сімей S6 суттєве варіювання ефектів ЗКЗ відмічалось у 

ДК2133 311131, ДК2151 11211, ДК3128 21111, ДК2228 132111 (від -0,29 … -0,72 до 

0,23-0,80). Вказані сім’ї в несприятливі роки, через низькі значення ефектів 

ЗКЗ віднесені до третього класу, а у сприятливі – до першого класу. 
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Таблиця 4.1 

Ефекти ЗКЗ та варіанси СКЗ за врожайністю зерна кращих 

самозапилених сімей S4-6, т/га 

Назва ліній 

Ефекти ЗКЗ (gi) Варіанси СКЗ (σsi
2
) 

S4 
ЗКЗ 

g(i)* 
S5 

ЗКЗ g(i) 

** 
S6 

ЗКЗ g(i) 

*** 
S4 

* S5 
** S6 

*** 

ДК2881 2331 0,29 23311 0,41 233111 0,32 0,24 0,96 0,14 

ДК9512 1113 0,59 11131 0,42 111311 0,26 0,12 0,09 0,32 

ДК305 1211 0,22 12114 0,65 121142 0,61 0,03 0,12 0,10 

ДК3128 1311 0,35 13112 0,89 131122 0,39 0,19 0,17 1,48 

ДК2831 1131 0,53 11311 0,58 113111 0,64 0,84 0,52 0,53 

ДК2109 2331 0,52 23312 0,73 233121 0,48 0,09 0,81 1,22 

ДК2285 1311 0,48 13111 0,81 131111 0,36 0,00 0,88 0,52 

ДК2828 1121 0,25 11211 0,53 112111 0,37 0,59 0,16 0,58 

ДК2109 1321 0,70 13211 0,73 132111 0,73 0,12 0,37 0,73 

ДК2228 1311 0,60 13111 1,07 131111 0,31 0,11 -0,03 0,16 

ДК305 1211 0,56 12111 0,68 121111 0,36 0,19 0,22 0,21 

ДК2328 3111 0,29 31113 0,54 311131 0,27 0,25 0,33 0,36 

ДК209   (St)  -0,07  0,19  0,22 0,16 0,55 0,79 

ДК281   (St)  0,14  0,41  0,10 0,04 0,05 0,18 

ДК412   (St)  0,08  0,06  -0,04 0,37 0,13 0,07 

НІР 05 g(i)  0,14  0,28  0,16 - - - 

НІР 05 (g(i)-g(j))  0,02  0,05  0,02 - - - 

Примітка: Середнє (x ) за: *
 – 2012-2013 рр., 

**
 – 2013-2014 рр., 

***
 – 

2014-2015 рр. Сума ефектів ЗКЗ не дорівнює 0, оскільки в матриці 

представлені тільки кращі сім’ї. 

 

У ході досліджень було відмічено, що переважна частина 

самозапилених ліній, віднесених до першого класу за ефектами ЗКЗ, в 

жорстких умовах вирощування 2012 та 2014 р. отримана на базі вихідних 

ліній ДК219, ДК233, ДК281 та ДК285 (рис. 4.2). 

Це вказує на доцільність залучення таких генотипів в селекційні 

програми по створенню гібридів для стресових умов з метою отримання 

гібридів степового екотипу Виділено 19 % ліній, які мали стабільно низькі 

ефекти ЗКЗ (-0,15 … -0,58) незалежно від умов середовища. Вони вилучені із 

подальших селекційних програм. Проведений кореляційний аналіз 

залежності ефектів ЗКЗ сімей S6 до вихідних ліній показав пряму позитивну 

залежність (r = 0,69), що підтверджує спадковість КЗ. 
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Рис. 4.2 Кількість кращих самозапилених сімей S6 отриманих за участі 

різних вихідних ліній, % 

 

Для оцінювання рівня специфічної комбінаційної здатності прийнято 

використовувати дисперсію (варіансу). Як зазначають Овсянікова Н. С. та ін. 

[278] специфічна комбінаційна здатність більш мінлива, ніж загальна і в 

значній мірі залежить від місця та погодних умов у рік дослідження. Відомо, 

що у гібридів, отриманих за участю форм з високою варіансою СКЗ, можливе 

значне коливання рівня врожайності, натомість низька варіанса СКЗ вказує 

на здатність лінії давати відносно однакові врожаї у всіх комбінаціях 

схрещування. Відповідно лінії з високими варіансами СКЗ доцільно залучати 

для створення простих гібридів, а з низькими – для отримання гібридів із 

більш складною структурою [279-280]. Лінії, які мають високі ефекти ЗКЗ за 

ознакою «урожайність зерна», та високі константи СКЗ, є найбільш цінними 

для створення високогетерозисних гібридів. Серед сімей S6 до них можна 

віднести: ДК3128 131122, ДК2831 113111, ДК2109 233121, ДК2285 131111, 

ДК2109 132111. Зазначимо що, лінія ДК2831 113111 під шифром ДК2831 є 

батьківською формою занесених до Державного Реєстру сортів рослин 

гібридів кукурудзи за заявками № 15009143 та 17009003 на 2018 р. для всіх 

природо-кліматичних зон України: ранньостиглого ДН Меотида та 

середньораннього ДН Відрада, а лінія ДК2285 131111 під шифром 
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ДК2285СВЗМ – батьківською формою середньораннього гібрида 

ДН Славиця за заявкою № 14009192. 

Визначення комбінаційної здатності тесткросів дає можливість 

охарактеризувати ефекти взаємодії «лінія - тестер», які дозволяють 

проаналізувати природу генетичних взаємодій, що детермінують величину 

врожайності гібридних комбінацій даного набору і конкретизувати шляхи їх 

подальшого селекційного та практичного використання. При цьому з огляду 

на той факт, що вивчаються батьківські компоненти які мають різні ефекти 

ЗКЗ і СКЗ, потенційне селекційне застосування гібридних комбінацій буде 

різним. 

На виявлення відповідних специфічних зв’язків значно впливають 

тестери, тому важливо підібрати генотипи за здатністю до диференціації 

відносно ознак, що підлягають дослідженню (табл. 4.2). 

Таблиця 4.2 

Ефекти ЗКЗ та варіанси СКЗ тестерів за ознакою «урожайність зерна», 

т/га 

Назва 

тестера 

Ефекти ЗКЗ g(i) Варіанси СКЗ (σsi
2
) 

2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

Крос 267 С 0,06 -0,24 0,02 0,15 0,12 0,36 0,18 0,18 

Крос 290 С 0,04 0,56 0,24 0,10 0,12 0,40 0,28 0,21 

ДК 247МВ -0,08 -0,23 -0,26 -0,31 0,13 0,42 0,15 0,24 

НІР 0,05 g(i) 0,02 0,05 0,04 0,02 - - - - 

Примітка: Сума ефектів ЗКЗ не дорівнює 0, оскільки розрахунки 

проведені в системі неповних тесткросів. 
 

Аналіз ЗКЗ тестерів показав, що форми, використані як аналізатори 

ліній за ознакою «урожайність зерна», різняться за типом 271. Згідно оцінок 

варіанси СКЗ в 2014 р. спостерігалась достатня варіабельність для здійснення 

добору, проте в 2012, 2013 та 2015 рр. різниця за варіансами СКЗ між 

тестерами була практично відсутня. Найвищими ефектами ЗКЗ та відносно 

високою варіансою СКЗ в 2013 р. характеризувався тестер Крос 290 С. У 
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противагу йому тестер – лінія ДК 247МВ відзначилась стабільно низькими 

значеннями ЗКЗ і високими варіансами СКЗ, тобто даний тестер може 

використовуватись тільки для специфічних комбінацій з високою 

урожайністю. Тестер Крос 267 С характеризувався порівняно низькими 

значеннями ЗКЗ особливо в сприятливому 2013 р. і загалом мав задовільну 

здатність до диференціювання генотипів за ознакою «урожайність зерна». 

Ознака «урожайність зерна» характеризується безперервною 

мінливістю і варіює в інтервалі від мінімуму до максимуму. Особливістю 

даної ознаки є складний характер їх успадкування. Вона контролюється не 

одним, а великим числом генів. Рівень її прояву значною мірою залежить від 

числа домінантних генів і впливу факторів зовнішнього середовища. У 

результаті цього мінливість ознаки «урожайність зерна» складається з 

генотипної і паріотичної (середовищної). 

Величина коефіцієнта спадковості дозволяє оцінити міру впливу 

генотипу на мінливість ознаки. На основі аналізу коефіцієнтів спадковості за 

ознакою «урожайність зерна» у широкому і вузькому значенні (табл. 4.3) 

серед сімей S4–S6 відмічено перевищення значень коефіцієнта спадковості в 

широкому значенні (H
2
) над значеннями коефіцієнта спадковості у вузькому 

значенні (h
2
), що вказує на перевагу неадитивних ефектів генів над 

адитивними, тобто має більший популяційний вплив на формування врожаю 

зерна тесткросів, що уможливлює результативний добір кращих генотипів 

серед досліджуваного матеріалу за визначеною ознакою. 

Таблиця 4.3 

Варіювання коефіцієнта спадковості серед сімей S4–S6,  

Показник 
S4 S5 S6 

2012 р. 2013 р. 2013 р. 2014 р. 2014 р. 2015 р. 

Коефіцієнт спадковості в 

широкому значенні, H
2 0,87 0,94 0,76 0,82 0,94 0,86 

Коефіцієнт спадковості в 

вузькому значенні, h
2 0,38 0,58 0,51 0,57 0,51 0,48 

Вплив ліній 0,36 0,32 0,46 0,36 0,45 0,35 

Вплив тестера 0,02 0,26 0,05 0,21 0,06 0,13 
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Коефіцієнт спадковості у всіх сімей у роки дослідження був відмінний 

від нуля. Це означає, що в основі мінливості ознаки лежать не лише вплив 

середовища, а й генетичні причини. 

B. A. Griffing вважає, що ЗКЗ визначається адитивними ефектами генів, 

а СКЗ – ефектами домінантної і епістатичної їх взаємодії [281]. За 

В. І. Hayman ЗКЗ визначається адитивними і частково неадитивними 

ефектами генів, а СКЗ – неадитивними ефектами генів [282]. 

Вивчення комбінаційної здатності ліній за ознакою «урожайність 

зерна» показало, що величина ефектів ЗКЗ залежить як від їх генетичних 

особливостей, так і від взаємодії «генотип х середовище». На підставі 

отриманих результатів, також відзначимо, що виділені тесткроси можуть 

служити цінним вихідним селекційним матеріалом при створенні 

високогетерозисних синтетичних популяцій для використання в селекційній 

практиці в якості джерел цінних скоростиглих самозапилених ліній, а також 

для безпосереднього комерційного використання. 

 

4.2. Вологість  зерна при збиранні  

 

Одним з перспективних напрямів досліджень за останні десятиріччя 

стало отримання гібридів кукурудзи з інтенсивною втратою вологи зерном 

при дозріванні. Здатність прискореної вологовіддачі є складною полігенною 

ознакою яка контролюється переважно набором генів з адитивним типом 

взаємодії [283]. Для отримання гібридів з низькою вологістю зерна при 

збиранні доцільно відбирати в якості вихідного матеріалу для селекції лінії та 

прості гібриди з тонким перикарпієм та алейроновим шаром зерна, 

невеликим числом тонких обгорткових листків що розкриваються в процесі 

дозрівання зерна. Доведено, що інтенсивність втрати вологи зерном є 

спадкоємною властивістю, що уможливлює ведення позитивного добору в 

даному напрямку [284]. При цьому виявлено достовірно позитивну 

кореляцію між рівнем вологості зерна при збиранні і ефектами ЗКЗ за цією 
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ознакою (r = 0,77), що може свідчити про високу спадкову здатність 

кукурудзи по-різному втрачати вологу зерном у процесі дозрівання [285-286]. 

За результатом аналізу ЗКЗ стосовно відносної вологості зерна всі лінії 

та самозапилені сім’ї було поділено на три класи: 1 – оцінки ефектів ЗКЗ 

достовірно нижче середньої за дослідом; 2 – ЗКЗ зразків знаходилась в межах 

середньої; 3 – генотипи з достовірно вищими значеннями за середнє у 

досліді. 

Дисперсійний аналіз самозапилених сімей S4-S6 показав, що вони мали 

статистично достовірні відмінності за ефектами ЗКЗ та СКЗ за ознакою 

«вологість зерна». Порівняння середніх квадратів ЗКЗ і СКЗ (Додаток Б) 

свідчить, що рівень ефектів ЗКЗ не перевищує СКЗ за досліджуваною 

ознакою. Це вказує на перевагу неадитивних ефектів у генотипах вихідних 

форм. За неадитивної дії генів створюється генетично обумовлений 

взаємодією алелів всередині локусу і між локусами, ефект з фенотипового 

прояву ознаки. Тобто, використання їх в схрещуваннях буде забезпечувати 

різну вологість зерна у створюваних гібридів 287. 

Визначення комбінаційної здатності за ознакою «вологість зерна» у 

тесткросів самозапилених сімей S4-S6 виявило значну різницю в оцінках 

ефектів ЗКЗ як між окремими самозапиленими лініями, так і серед 

гетерозисних груп загалом (рис. 4.3). 

Основна частина тесткросів, створених за участю сімей S4-S6 в роки 

випробування мала ефекти ЗКЗ в межах середньої за вибіркою і була 

віднесена до другого класу. Частка сімей віднесених до першого та третього 

класу знаходилась в межах 20 % з незначним варіюванням за роками 288. 

У стресовому 2012 р. основна частина самозапилених сімей S4 мала 

ефекти ЗКЗ в межах середньої за вибіркою і була віднесена до другого класу, 

відсоток сімей віднесених до першого та третього класу, був практично 

ідентичним 5,1 та 6,0, відповідно. Це обумовлено екстремальною дією 

температурного режиму та браком вологи, в результаті чого зібране зерно не 

мало суттєвих розбіжностей за вологістю на час збирання. 
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Рис. 4.3 Поділ на класи ефектів ЗКЗ самозапилених сімей S4-S6 за 

ознакою врожайність зерна 

 

Серед сімей S4 стабільні негативні показники ЗКЗ в 2012-2013 рр. мали 

сім’ї ДК2285 1321, ДК2328 2231, ДК305 3111, ДК3128 1331 із значенням ефектів  

-0,70 / -1,55; -0,48 / -0,55; -0,41 / -1,19; -0,40 / -0,54 %, що свідчить про їх 

цінність при подальшому доборі за цією ознакою в наступних генераціях 

самозапилення (табл. 4.4). Слід зауважити, що вказані сім’ї, створені за 

участі вихідної лінії ДК233, хоча сама лінія за ефектами ЗКЗ була віднесена 

до другого класу (-0,16 / -0,12 відповідно). 

До третього класу серед сімей S4 віднесено лінії: ДК21511111, 

ДК28551131, ДК28313221, ДК21333111, ДК28651111, ДК288123311 та вихідна лінія 

ДК412, які мали найбільш вологе зерно на час збирання, що, безумовно, є 

негативною ознакою, а також вказує на недоцільність залучення даних 

зразків у подальші дослідження по створенню нового вихідного матеріалу з 

низькою вологістю зерна. 
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З покращанням умов вирощування в 2013 р. 25,3 % сімей S5 була 

віднесена до першого класу. Варіювання ефектів ЗКЗ у них становило від  

-0,37 до 0,34 % у – 2012 р. та від -0,48 до 0,53 у – 2013 р. Сім’я ДК28651111 

мала стабільно позитивні значення ефектів ЗКЗ в роки випробування 0,48 та 

1,14 %, тому можна стверджувати, що вона буде передавати гібридам 

властивість повільної втрати вологи зерном і, відповідно, вказує на 

недоцільність її подальшого використання у програмах зі створення 

селекційного матеріалу з відносно низькою вологістю зерна. 

Таблиця 4.4 

Ефекти ЗКЗ та варіанси СКЗ за ознакою «вологість зерна» кращих сімей 

S4, % 

Назва сімей Ефекти ЗКЗ g(i) Варіанси СКЗ (σsi
2
) 

2012 р. 2013 р. 2012 р. 2013 р. 

ДК2285 1321 -0,70 -1,55 -0,04 5,22 

ДК305 3111 -0,48 -0,55 0,05 -0,10 

ДК3109 2111 -0,45 -0,21 -0,04 -0,09 

ДК2328 2231 -0,41 -1,19 0,03 1,17 

ДК3128 1331 -0,40 -0,54 -0,04 -0,09 

ДК9519 1213 -0,37 -0,55 -0,00 -0,08 

ДК9512 3111 -0,34 -1,25 -0,05 2,81 

ДК2319 3221 -0,32 -0,05 0,31 -0,10 

ДК221   (st.) -0,22 -1,60 0,02 -0,10 

ДК233   (st.) -0,21 -0,72 -0,01 -0,06 

ДК281   (st.) -0,21 -0,03 0,05 -0,10 

НІР 05 g(i) 0,37 0,53 - - 

НІР 05 (g(i)-g(j)) 0,05 0,08 - - 

Примітка: сума ефектів ЗКЗ не дорівнює 0, оскільки наведена лише 

частина матриці схрещування. 

 

Значна частина сімей S4 мала значення оцінок ЗКЗ, які залежно від 

погодних умов змінювалися з негативних на позитивні чи, навпаки, але 

залишались невисокими. 

Сприятливі умови 2013 р. дозволили більш чітко диференціювати сім’ї 

S5 кукурудзи відносно темпів втрати вологи зерном. Зокрема, 19 сімей та три 

лінії - стандарти (табл. 4.5) показали достовірні негативні оцінки ЗКЗ, що 

вказує на добру вологовіддачу, і, навпаки, лінії: ДК2285 11111, ДК2826 213311, 
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ДК2828 21212, ДК305 1213112, ДК2865 23111, ДК2285 33311, ДК2855 11311, 

ДК2133 32213, ДК285 (st.) мали достовірні позитивні оцінки ЗКЗ, ─ досить 

повільно втрачали вологу. У посушливому 2014 р. сім’ї ДК3165 22111, 

ДК2285 13111, ДК9512 31211, ДК2228 13211, ДК3151 22211, та лінія - стандарт 

ДК233 (st) також мали достовірні негативні оцінки ЗКЗ. 

Таблиця 4.5 

Ефекти ЗКЗ та варіанси СКЗ за ознакою «вологість зерна» кращих 

самозапилених сімей S5, % 

Назва самозапилених сімей 
Ефекти ЗКЗ (gi) Варіанси СКЗ (σsi

2
) 

2013 р. 2014 р. 2013 р. 2014 р. 

ДК2228 13211 -1,26 -0,42 1,52 0,06 

ДК2228 22211 -0,45 -0,21 -0,02 0,02 

ДК9519 12131 -0,84 -0,08 0,15 -0,03 

ДК9512 31111 -0,74 -0,67 -0,01 0,00 

ДК3109 21111 -0,74 -0,27 -0,01 0,02 

ДК2228 21112 -0,74 0,24 0,16 0,09 

ДК2285 13211 -0,72 -0,21 0,00 -0,04 

ДК9512 13211 -0,69 -0,34 0,17 -0,02 

ДК9526 12111 -0,51 -0,24 0,02 0,21 

ДК305 31113 -0,49 -0,06 0,46 -0,01 

ДК2319 32211 -0,47 0,19 0,12 0,18 

ДК2328 22311 -0,44 0,01 0,01 0,01 

ДК3128 13311 -0,44 -0,15 0,08 0,32 

ДК2285 13111 -0,39 -0,54 0,18 0,00 

ДК2651 22111 -0,39 0,13 -0,02 -0,02 

ДК2109 23312 -0,36 -0,05 0,18 -0,03 

ДК3151 22211 -0,32 -0,42 0,00 -0,03 

ДК3185 12311 -0,31 0,22 0,01 0,10 

ДК2065 31211 -0,36 0,11 -0,03 -0,01 

ДК221 (st.) -0,24 0,12 0,04 0,33 

ДК233 (st.) 0,21 -0,35 0,09 0,24 

ДК281 (st.) -1,17 0,22 2,71 0,17 

НІР 0,05 (gi) 0,30 0,32 - - 

НІР05 (gi)-g(j)) 0,04 0,05 - - 

Примітка: сума ефектів ЗКЗ не дорівнює 0 оскільки наведена лише 

частина тесткросної матриці. 
 

Середні значення ефектів ЗКЗ в роки досліджень відзначені у 56 % 

сімей віднесених до другого класу. Їх подальше використання в селекційній 

практиці буде залежати від наявності специфічних комбінацій за 



109 
 

 

досліджуваним показником, що потребує більш широкого їх тестування та 

детального вивчення за іншими господарсько-цінними ознаками. Одним з 

основних завдань для селекціонера є пошук специфічних гетерозисних 

комбінацій, на наявність яких вказує варіанса СКЗ [289]. Самозапилені сім’ї, 

які мали низькі ефекти ЗКЗ за ознакою «вологість зерна» і характеризуючись 

високими константами СКЗ, можуть бути використані для отримання 

гібридних комбінацій з високими темпами втрати вологи зерном при 

дозріванні: ДК2228 13211, ДК305 31113, ДК2285 13111 і лінія-стандарт ДК281 (st.). 

Тесткроси ліній S6 за роки вивчення мали суттєву диференціацію за 

умовними класами ЗКЗ. Зокрема, в 2014 р. до першого класу було віднесено 

лише 15,1 %, до другого класу – основна частина ліній 65,7 %. На противагу 

– в 2015 р. диференціація ліній була більш чіткою та пропорційною, що дало 

можливість коректно виділити кращі лінії (табл. 4.6). 

Таблиця 4.6 

Ефекти ЗКЗ та варіанси СКЗ за ознакою «вологість зерна» кращих 

самозапилених сімей S6, % 

Назва самозапилених сімей 
Ефекти ЗКЗ (gi) Варіанси СКЗ (σsi

2
) 

2014 р. 2015 р. 2014 р. 2015 р. 

ДК2285 132113 -0,65 -0,73 0,02 0,07 

ДК2228 132111 -0,59 -0,55 0,00 0,06 

ДК2228 222111 -0,57 -0,44 0,23 -0,02 

ДК9519 121311 -0,57 -0,35 0,21 0,52 

ДК9512 311111 -0,54 -0,42 -0,01 0,01 

ДК2228 211121 -0,53 -0,40 -0,02 0,23 

ДК3109 211111 -0,52 -0,32 0,09 0,20 

ДК9512 132111 -0,50 -0,44 0,15 1,16 

ДК9526 121121 -0,27 -0,72 0,02 0,53 

ДК305 311131 -0,25 -0,45 0,01 -0,03 

ДК2319 322111 -0,25 -0,54 -0,04 0,05 

ДК2328 223111 -0,24 -0,51 0,17 0,23 

ДК3128 133112 -0,24 -0,35 0,14 0,04 

ДК2285 131111 -0,23 -0,65 -0,01 0,09 

ДК2651 221112 -0,22 -0,80 0,15 -0,02 

ДК221  (st.) 0,12 -0,31 0,07 0,20 

ДК233  (st.) -0,35 -0,20 0,21 0,04 

ДК281  (st.) 0,22 0,04 0,09 0,32 

НІР 0,05 (gi) 0,30 0,26 - - 

НІР05 (gi)-g(j)) 0,04 0,04 - - 

Примітка: Сума ефектів ЗКЗ не дорівнює 0 оскільки наведена лише 

частина тесткросної матриці. 
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Аналіз комбінаційної здатності відносно вологості зерна дозволив 

виділити лінії: ДК2828 231121, ДК2109 11111, ДК2881 233111, ДК2351 32211, 

ДК2831 113111, ДК305 121111 і лінії стандарти ДК209, ДК285 з достовірно 

позитивними показниками ЗКЗ, що вказує на досить повільну втрату вологи 

зерном при дозріванні. У переважної частини досліджуваних ліній 

відзначились значеннями оцінок ЗКЗ, які були недостовірно позитивними, 

або змінювалися з негативних на позитивні чи, навпаки, але залишались 

невисокими. 

Аналіз ліній S6 за варіансими СКЗ виявив значне їх варіювання в роки 

дослідження від -0,04 до 1,19 в 2014 р. та від -0,03 до 1,66 в 2015 р. 

Відзначено лінії з низькими та середніми значеннями ефектів ЗКЗ, які 

переважно характеризувались високими варіансами СКЗ. Лінії: ДК2019 233111, 

ДК2865 223121, ДК2314 2211111, ДК2831 321121, зі стабільно високими варіансиами 

СКЗ, можуть забезпечити в гібридах низьку збиральну вологість зерна. 

На прояв відповідних специфічних зв’язків значно впливають тестери. 

Тому важливо здійснювати їх підбір за здатністю до диференціювання ліній 

за бажаними ознаками (табл. 4.7). 

Таблиця 4.7 

Ефекти ЗКЗ та варіанси СКЗ тестерів за ознакою «вологість зерна», % 

Назва 

тестера 

Ефекти ЗКЗ (gi) Варіанси СКЗ (σsi
2
) 

2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

Крос 267 С 0,29 0,21 0,28 0,30 0,01 0,06 0,03 0,07 

Крос 290 С -0,25 -0,17 -0,26 -0,10 0,05 0,12 0,02 0,10 

ДК 247МВ 0,01 0,09 0,02 -0,15 0,02 0,11 0,04 0,12 

НІР 0,05 (gi) 0,05 0,04 0,05 0,04 - - - - 

*
Примітка: сума ефектів ЗКЗ не дорівнює 0 оскільки розрахунки 

проведені в системі неповних тесткросів. 

 

Аналіз ЗКЗ тестерів засвідчив різнотипну природу використаних форм 

в ролі аналізаторів ліній за ознакою «збиральна вологість зерна». Згідно рівня 

прояву варіанси СКЗ виявлено, що в 2013 та 2015 рр. спостерігалась достатня 



111 
 

 

варіабельність для здійснення добору, проте в 2012 та 2014 рр. різниця за 

СКЗ була практично відсутня. Найнижчими ефектами ЗКЗ та високою 

варіансою СКЗ характеризувався тестер Крос 290 С. У противагу йому тестер 

Крос267С відзначався стабільно високими значеннями ЗКЗ та низькими 

варіансами СКЗ, тобто маскував рівень вологовіддачі зерном 

експериментального матеріалу. Лінія ДК 247МВ незважаючи на високі 

позитивні значення ЗКЗ у 2013 р. в 2015 р. мала задовільну здатність до 

диференціювання та ймовірно буде давати найбільш об’єктивну картину 

генотипів за проявом ознаки вологовіддачі зерном при дозріванні. 

Ознака «вологість зерна», як і «урожайність зерна», характеризується 

безперервною мінливістю і варіює в інтервалі від мінімуму до максимуму. 

Рівень її прояву залежить від числа домінантних генів і впливу факторів 

зовнішнього середовища. 

Дія геному ліній в тесткросах переважно перевищувала ефекти геному 

тестерів, коефіцієнт спадковості в широкому значенні (H
2
) варіював у межах 

0,25-0,72, а у вузькому значені (h
2
) – 0,27-0,54, тобто на показник «збиральна 

вологість зерна» більший вплив мали досліджувані лінії. У стресові та 

несприятливі за вологозабезпеченістю 2012 та 2014 рр. переважала дія 

адитивних ефектів генів над неадитивними (табл. 4.8).  

Таблиця 4.8 

Варіювання коефіцієнта спадковості серед сімей S4–S6 

Показник 
S4 S5 S6 

2012 р. 2013 р. 2013 р. 2014 р. 2014 р. 2015 р. 

Коефіцієнт спадковості у 

широкому значенні, H
2 0,25 0,74 0,63 0,48 0,53 0,72 

Коефіцієнт спадковості у 

вузькому значенні, h
2 0,27 0,45 0,32 0,54 0,50 0,49 

Вплив ліній 0,06 0,42 0,31 0,30 0,24 0,34 

Вплив тестера 0,21 0,02 0,01 0,24 0,26 0,16 

 

На це вказує перевага h
2
 над H2 серед сімей S4 в 2012 р. (0,27 до 0,25) та 

серед сімей S5 в 2014 р. (0,54 проти 0,48, відповідно). У генетичному 

контролі досліджуваних ознак вихідних батьківських форм, а також, 
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створених на їх основі гібридних комбінацій, встановлено вплив 

неадитивних ефектів генів у генетичному контролі даної ознаки був також 

досить високим, що передбачає можливість подальшого ефективного добору. 

Варіювання за роками оцінок ліній відносно ефектів ЗКЗ свідчить про 

суттєву залежність варіабельності даної ознаки від умов навколишнього 

середовища. Проте очевидним є і той факт, що мінливість ЗКЗ, визначену в 

результаті проведених досліджень, не варто цілком відносити за рахунок 

адитивного впливу. Наявність ліній, які розрізняються за ЗКЗ і, особливо за 

вегетаційним періодом, безумовно, зумовлює велику мінливість ефектів ЗКЗ. 

 

Висновки до розділу 4: 

За результатами аналізу досліджуваних самозапилених сімей різного 

рівня інбридингу відносно комбінаційній здатності за ознакою «урожайність 

зерна», можна зробити наступні висновки: 

1. Встановлена істотна варіабельність оцінок ефектів комбінаційної 

здатності, залежно від набору вихідних генотипів в системі схрещувань і 

різних погодних умов у роки проведення випробувань. 

2. Відмічено суттєвий вплив на зміну величини оцінок ЗКЗ, як стосовно 

самозапилених сімей загалом, так і окремих сімей та ліній, умов дослідження 

та генотипу досліджуваного матеріалу. 

3. Дослідження тесткросів в різні роки дозволило установити деякі 

особливості прояву ЗКЗ щодо самозапилених сімей різного рівня інбридингу. 

4. Випробування самозапилених сімей S4 в різні роки, особливо в 

стресових умовах 2012 р. не лише уможливили розподіл їх за оцінками ЗКЗ 

на кращі та гірші, а й завдяки диференційованому впливу погодних умов в 

подальшому, чітко ідентифікувати форми з різним типом реакції на зміни 

умов вирощування для умов степової зони України. Це дозволило 

виокремити 12 цінних ліній: ДК2881 233111, ДК9512 111311, ДК305 121142, 

ДК3128 131122, ДК2831 113111, ДК2109 233121, ДК2285 131111, ДК2828 112111, 
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ДК2109 132111, ДК2228 131111, ДК305 121111, ДК2328 311131 зі стабільно високими 

ефектами ЗКЗ за ознакою «врожайність зерна». 

За результатом проведеної оцінки комбінаційній здатності сімей S4-S6 та 

вихідних ліній за ознакою «вологість зерна», можна зробити наступні 

висновки: 

5. Використання в якості тестерів сестринських гібридів Крос 267 С, 

Крос 290 С та самозапиленої лінії ДК 247МВ дало змогу провести коректну 

оцінку самозапилених ліній за ознакою «вологість зерна» за обома типами 

комбінаційної здатності – загальної та специфічної. 

6. За проявом досліджуваної ознаки у тесткросів в більшій мірі 

проявляються ефекти ЗКЗ ліній над тестерами. 

7. За результатами оцінок комбінаційної здатності за ознакою «збиральна 

вологість зерна» виділено 15 лінії S6: ДК2285 132113, ДК2228 132111, 

ДК2228 222111, ДК9519 121311, ДК9512 311111, ДК2228 211121, ДК3109 211111, 

ДК9512 132111, ДК9526 121121, ДК305 311131, ДК2319 322111, ДК2328 223111, 

ДК3128 133112, ДК2285 131111, ДК2651 221112, які характеризувались стабільно 

низькими ефектами ЗКЗ і є цінними в селекційних програмах для отримання 

гібридних комбінацій з інтенсивною втратою вологи зерном при дозріванні.  

8. Виділені лінії: ДК2019 233111, ДК2865 223121, ДК2314 2211111, ДК2831 321121, 

з низькими оцінками ефектів ЗКЗ та стабільно високими варіансиами СКЗ, 

що вказує на можливість отримання за їх участі специфічних комбінацій з 

низькою збиральною вологістю зерна. 

Матеріали наукових досліджень розділу «Оцінка комбінаційної 

здатності самозапилених сімей за врожайністю та збиральною вологістю 

зерна» оприлюднені в працях які представлені в Додатку Ц відповідно 

списку номерів: 3, 5, 10, 12, 14, 15. 
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РОЗДІЛ 5 

 

АДАПТИВНА ЗДАТНІСТЬ НОВИХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ  

 

5.1. Варіювання основних селекційних ознак тестерних гібридів в 

залежності від умов року випробування та генерацій інбридингу 

самозапилених сімей 

 

5.1.1 Тривалість періоду «сходи – цвітіння 50 % качанів» 

тесткросів самозапилених сімей S4-S6 

 

Відомо, що тривалість вегетації сорту, в першу чергу, залежить від 

генотипу, а також від погодних умов зони вирощування, і в першу чергу 

температури. Іншим важливим фактором, який прискорює чи затримує 

окремі фази розвитку, є волога. Недостатня кількість вологи у перший період 

вегетації рослин (до цвітіння) уповільнює процеси їх розвитку, а в другий – 

прискорює дозрівання зерна [110]. 

Відомо, що тривалість періоду сходи – цвітіння тісно корелює з 

тривалістю вегетації, та помітно коливається за роками, внаслідок реакції 

тесткросів на погодні умови та строки сівби [290]. 

Для проведення первинної оцінки вихідного матеріалу на 

ранньостиглість у селекційній практиці широко використовують показник 

«тривалість періоду сходи − цвітіння 50 % качанів», який безпосередньо 

корелює з тривалістю вегетаційного періоду кукурудзи, чітко фіксується та 

може слугувати показником стиглості ліній і гібридів [209, 291]. Останній 

показник є одним з чинників адаптації нового вихідного матеріалу кукурудзи 

до умов середовища. Його визначають різними методами, кожен з яких має 

ряд недоліків і не може бути абсолютно коректним [223]. 

Погодні умови, зокрема, сума активних температур, сонячна радіація та 

наявність вологи протягом вегетаційного періоду значно впливають на 
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загальну тривалість вегетаційного періоду та окремі міжфазні періоди [226]. 

За повідомленням В. Б. Гур’єва, період сходи − цвітіння кукурудзи в 

сприятливі роки залишається стабільним, а в разі недостатньої кількості 

ефективних температур тривалість періоду подовжується на 11 – 20 діб. 

Затримку в рості на початкових етапах спричиняють температури повітря, 

що перевищують 20−21 ºС [292]. Деякі дослідники [293] вказують на 

наявність ознак, які тісно пов’язані з тривалістю вегетаційного періоду 

кукурудзи, серед них − тривалість періоду сходи − цвітіння 50 % качанів, яка 

чітко фіксується і може бути показником групи стиглості ліній та гібридів. 

При цьому рівень варіювання цього показника визначається генотипом ліній. 

За результатами досліджень тесткросів самозапилених сімей S4-S6 в 

2012-2014 рр. у контрольному розсаднику середньо-популяційне значення 

тривалості періоду сходи – цвітіння 50 % качанів у тесткросів варіювало 

більшою мірою під впливом погодних умов, що складались в рік 

дослідження, ніж від комбінації та покоління інцухту, а середнє її значення 

знаходилась на рівні середньораннього гібрида стандарту Оржиця 237 МВ 

(табл. 5.1). 

Величина коефіцієнта варіювання мало змінювалася у всіх варіантах 

дослідження. Середньопопуляційні значення тривалості досліджуваного 

періоду у самозапилених сімей знаходились на рівні гібридів-стандартів. 

Зазначимо, що погодні умови в роки досліджень зумовлювали значні 

коливання тривалості даної ознаки. Різна реакція генотипів тесткросів на 

умови року позначилася на тривалості періоду сходи − цвітіння 50 % качанів. 

Так, у 2012-2013 рр. достатня кількість тепла та запасів продуктивної 

вологи в ґрунті на час сівби, сприяли швидкому проростанню насіння та 

появі дружних сходів на 7-10 добу. 

Інтенсивне накопичення суми ефективних температур повітря у травні 

– червні місяці зумовило швидке та дружне проходження міжфазного 

періоду, сходи – цвітіння 50 % качанів у тесткросів. 
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Таблиця 5.1  

Варіювання тривалості періоду сходи − цвітіння 50 % качанів  

у тесткросів самозапилених сімей S4-S6 кукурудзи, діб 

Показники 
S4 (2012 р.) S5 (2013 р.) S6 (2014 р.) 

1
* 

2
* 

3
* 

1
* 

2
* 

3
* 

1
* 

2
* 

3
* 

x   52,9 52,2 51,9 52,8 52,6 52,1 58,7 59,2 58,6 

±ts(x ) 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 

Л
ім
іт
и

 

min 49,0 49,0 49,0 52,0 50,0 51,0 54,0 55,0 56,0 

max 55,0 55,0 54,0 56,0 57,0 58,0 63,0 65,0 62,0 

V, % 2,3 2,5 2,3 2,7 2,6 2,5 3,4 3,3 2,9 

Кількість зразків (N), 

шт. 
163 271 140 239 291 178 241 266 140 

гібриди-стандарти 

Оржиця 237 МВ 52,0 54,0 58 

Подільський 274 СВ 53,0 55,0 60 

Солонянський 298 СВ 55,0 60,0 61 

Примітка: 1
*
. (Крос 267 С х S4-6); 2

*
. (Крос 290 С х S4-6); 

3
*
. (ДК 247МВ х S4-6). 

 

У 2012-2013 рр. відмічалось раннє цвітіння через 49 – 50 діб після 

сходів у 15,3 % тесткросів, у тому числі, отриманих за участю самозапилених 

сімей S4 ДК2814 1131, ДК2865 2211, ДК2065 3111, та сімей S5 ДК2831 11213, 

ДК2081 21212, ДК2065 32311, ДК2814 11113, у 2013 р. У 2,4 % тесткросів, зокрема, 

у сімей ДК2285 2231, ДК2585 3221, ДК2351 3121, ДК2151 1121, ДК2381 1311, цей 

період тривав 57−58 діб, а у сімей ДК2228 2111, ДК2821 1111, ДК2151 1111, 

ДК2019 2321, ДК2614 3111 – 51 добу й залишався стабільним як у 2012, так і в 

2013 роках, що свідчить про їхню толерантність до стресових чинників та 

цінність цих генотипів у селекції на ранньостиглість. Розподіл тесткросів 

самозапилених сімей S5-S6 за тривалістю періоду «сходи – цвітіння 50 % 

качанів» у 2013-2014 рр. представлено на рис. 5.1. 
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Рис. 5.1 Розподіл тесткросів самозапилених сімей S5-6 за тривалістю 

періоду сходи – цвітіння 50 % качанів, % 

 

Цілеспрямований добір в ранніх генераціях самозапилення кращих 

сімей за комбінаційною здатністю щодо урожайності та вологості зерна 

обумовив поступове зближення їх оцінок відносно тривалості періоду сходи 

– цвітіння 50 % качанів. 

За час проведення досліджень нами не було відмічено значного 

розриву між цвітінням жіночих та чоловічих суцвіть тесткросів, лише в 

більш стресовому 2014 р. у деяких із них спостерігалася протерандрія (2-3 

доби). 

У результаті проведеної оцінки тесткросів самозапилених сімей за 

тривалістю періоду сходи – цвітіння 50 % качанів, виявили 10 самозапилених 

сімей S6, тест кроси яких зацвітали на 6-5 діб раніше за гібрид-стандарт 

Оржиця 237 МВ (табл. 5.2). 

Нами не виявлені гібридні комбінації, котрі мали б стабільно 

синхронний тип цвітіння в стресовому 2012 р. 
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Таблиця 5.2 

Кращі комбінації S6 з найменшою тривалістю періоду сходи – цвітіння 

50 % качанів, діб 

Назва комбінації 
Тривалість періоду «сходи – цвітіння 

50 % качанів», діб 

Крос 267 С х ДК2133 311131 55 

ДК 247МВ х ДК2133 311131 54 

Крос 267 С х ДК2228 211121 55 

Крос 290 С х ДК2228 211121 56 

Крос 267 С х ДК2065 313113 55 

Крос 290 С х ДК2065 313113 54 

ДК 247МВ х ДК2065 313113 54 

Крос 267 С х ДК2865 221112 55 

ДК 247МВ х ДК2865 221112 54 

Крос 267 С х ДК2109 121112 55 

Крос 290 С х ДК2109 121112 55 

Крос 290 С х ДК2285 131111 55 

ДК 247МВ х ДК2285 131111 56 

Крос 290 С х ДК305 121142 55 

ДК 247МВ х ДК305 121142 52 

Крос 267 С х ДК2319 311112 53 

ДК 247МВ х ДК2319 311112 55 

Крос 290 С х ДК2828 222111 54 

ДК 247МВ х ДК2828 222111 55 

Крос 290 С х ДК2328 132111 54 

ДК 247МВ х ДК2328 132111 54 

Оржиця 237 МВ   (st.) 60 

Солонянський 298 СВ   (st.) 61 

Поільський 274 СВ   (st.) 63 

 

Він відзначений лише у п’яти комбінацій – Крос 267 С×ДК3109 2112, 

Крос 267 С×2528 1111, Крос 267 С×ДК3814 1131, ДК 247МВ×ДК2351 3111, 

ДК 247МВ×ДК31652222. Синхронний тип цвітіння гібридів відмічався у 

сприятливому для росту рослин кукурудзи 2013 р. за всіма трьома 

тестерними групами. У 2014 та 2015 рр. проявлялась протерандрія, причому 

більш суттєво в комбінаціях за участі сімей ДК9512 та ДК9514. Скорочення 

вищезгаданого періоду у тесткросів сімей ДК2831, ДК2614, ДК2065 вказує 

на певні труднощі з запиленням, оскільки рослини потрапляють у стресові 

умови в період критичної фази розвитку – цвітіння. 
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Таким чином, на основі отриманих результатів досліджень ознаки 

«тривалість періоду сходи – цвітіння 50 % качанів» у сімей S4-S6 можна 

зробити наступні висновки: 

1. Тривалість періоду сходи – цвітіння 50 % качанів у досліджуваних 

тесткросів сімей S4-S6 залежала від умов вирощування більше ніж від 

генотипу та поколінні інцухту самозапилених сімей. Цвітіння спостерігалось 

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

стандартами. 

2. В результаті проведеного добору на скорочення тривалості періоду 

сходи – цвітіння 50 % качанів відібрано 10 самозапилених сімей S6: 

ДК2133 311131, ДК2228 211121, ДК2065 313113, ДК2865 221112, ДК2109 121112, 

ДК2285 131111, ДК305 121142, ДК2319 311112, ДК2828 222111, ДК2328 132111, які в 

гібридних комбінацій зацвітали на 5-6 діб раніше за середньоранній гібрид-

стандарт Оржиця 237 МВ. 

3. З метою зменшення вірогідності похибок в оцінюванні матеріалу на 

скоростиглість через погодні умови його доцільно оцінювати за результатами 

багаторічних випробувань або під час широкого екологічного тестування. 

 

5.1.2 Врожайність зерна  

 

Основним показником, яким вимірюється успіх та ефективність 

селекційної роботи, є зернова продуктивність гібридів. Високі значення 

ефектів гетерозису у тесткросів є одним з критеріїв ефективності підбору 

батьківських компонентів [294]. Дослідження з селекції кукурудзи дозволили 

встановити чіткий взаємозв’язок між гетерозисом за врожайністю зерна та 

генетичною різноманітністю зразків [295]. Виявлено, що схрещування ліній 

кукурудзи з однаковим рівнем прояву ознак частіше забезпечує вищий рівень 

гетерозису, ніж лінії з контрастним їх проявом за роками. Це спонукало до 

диференціації генофонду кукурудзи на гетерозисні групи. Було наголошено 

на важливості схрещування віддалених самозапилених ліній з різних 
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гетерозисних груп [268]. Експериментально доведено, що більш врожайні 

гібриди отримують на базі ліній з високою комбінаційною здатністю 

порівняно з використанням ліній з низькою комбінаційною здатністю. [296-

297], Отримані результати комбінаційної здатності нових самозапилених 

ліній плазми Змішана дозволили зосередитись на роботі з перспективними 

зразками і більш ефективно вести добір за урожайністю. 

Створення адаптованих до конкретних умов вирощування гібридів 

кукурудзи, здатних стабільно реалізовувати свій урожайний потенціал, є 

провідним завданням сучасної селекції. Одним з базових елементів 

стабільності гібридів вважається їх генетична структура. З ускладненням 

формули гібрида підвищується буферність генотипу при погіршенні умов 

вирощування [131, 298]. 

Щодо ранньостиглих гібридів, то у більшості з них відзначаються 

значні коливання урожайності. Це можна подолати створенням і 

впровадженням гібридів кукурудзи з широким адаптивним потенціалом, які 

здатні формувати стабільні врожаї як в зонах стійкого землеробства, так і в 

посушливих регіонах [299]. 

Визначити результативність відбору за даними, отриманими в різних 

умовах вегетації, можливо відносно загального для всіх дослідів стандарту 

[300]. У наших дослідженнях такими стандартами були середньоранні 

гібриди Оржиця 237 МВ, Подільський 274 СВ і середньостиглий 

Солонянський 298 СВ. Визначальною оцінкою продуктивності нових 

тестерних гібридів було порівняння урожайності до середньої за дослідом та 

до кращого зі стандартів. 

Датою збирання визначилась І-ІІ декада вересня року коли вологість 

зерна була оптимальною (20-21 % та нижче) для технології вирощування 

гібридів кукурудзи та їх механізованого збирання. 

У своїх дослідженнях ми вивчали три гетерозисні моделі, прості 

модифіковані гібриди Крос 267 С х S4-6, Крос 290 С х S4-6, та прості 

міжлінійні ДК 247МВ х S4-6. Визначення показників генотипової мінливості 
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за ознакою «урожайність зерна» тесткросних гібридів, було розпочато зі 

створених у 2012 р. на базі сімей четвертого інцухт-покоління (S4) тестерних 

гібридів (табл. 5.3).  

Таблиця 5.3 

Варіювання урожайності зерна у тестерних гібридів самозапильних 

сімей S4, т/га 

Показники 
2012 р. 2013 р. Середнє 

1
* 

2
* 

3
* 

1
* 

2
* 

3
* 

1
* 

2
* 

3
* 

x   1,94 1,88 1,96 7,94 8,48 7,87 4,94 5,18 4,91 

±ts(x ) 0,03 0,03 0,04 0,08 0,06 0,09 0,05 0,04 0,06 

Lim 
min 0,93 0,58 0,67 6,24 5,98 5,31 3,58 3,28 2,99 

max 3,20 3,28 3,38 10,03 10,89 10,40 6,62 7,09 6,89 

V, % 22,36 27,36 24,25 11,60 11,20 11,76 16,98 19,28 13,76 

Гібриди-стандарти 

Оржиця 237МВ 2,00 7,44 4,72 

Подільський 274СВ 1,65 6,80 4,22 

Солонянський 298СВ 1,79 8,42 5,10 

Примітка: 1
*
. (Крос 267 С х S4); 2

*
. (Крос 290 С х S4); 

3
*
. (ДК 247МВ х S4). 

 

Випробуваннями, проведеними в 2012-2013 рр., було з’ясовано, що 

найвищим рівнем генотипової мінливості відзначилися тесткросні гібриди, 

створені за участі тестера Крос 290 С, які в середньому за два роки (2012-

2013 рр.) забезпечували врожайність 5,18 т/га. Мінімальним цей показник 

був у простих міжлінійних гібридів, отриманих на базі лінії ДК 247МВ – 

4,91 т/га. 

Найбільший розмах варіювання рівня урожайності досліджуваних 

гібридів відмічався у 2012 р. (Lim 0,58-3,35), коефіцієнт варіації складав 

(V=27,36 %). Однією з можливих причин високих значень коефіцієнта 

варіації можна назвати недостатню або низьку толерантність до посухи та 

низьку жаростійкість частини досліджуваних гібридів. Середньопопуляційна 

врожайність зерна трьох тестерних груп була на рівні стандартів, але 
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максимальні значення (3,38 т/га і 10,89 т/га) були значно вищими. Це 

свідчить про можливість ведення подальшого ефективного добору посухо - 

та жаростійких форм, які навіть в жорстких умовах дефіциту опадів та 

екстремально високих температур повітря здатні забезпечувати досить 

високий рівень урожайності зерна. 

Тестерні гібриди, створені за участі гібриду Крос 267 С, мали майже 

рівну середньопопуляційну врожайність з тестерними гібридами, створеними 

за участі ліній ДК 247МВ, як в середньому за два роки, так і за роками 2012 р 

– 1,94 та 1,96; 2013 р. – 7,94 та 7,87 т/га, відповідно. 

Переважна частина гібридів, за показником урожайності зерна в 

2012 р., знаходилася в інтервалі 1,0 ÷ 2,0 т/га та 7,0 ÷ 8,0 т/га – у 2013 р. 

(рис. 5.2), при середній врожайності за два роки досліджень x  ±ts(x ) = 5,01 ± 

0,05 т/га. 

 

 

Рис 5.2 Розподіл тесткросів самозапилених сімей S4 за врожайністю 

зерна, % 

 

Найменші коливання середньопопуляційних показників урожайності 

при зміні умов вирощування відмічені у гібридів отриманих за участі тестера 

Крос 267 С. Вони мали меншу амплітуду зміни продуктивності як у 

сприятливому 2013 р. (2,27 т/га), так і у стресовому 2012 р. (3,79 т/га). У 
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сприятливому 2013 р. за участі тестера Крос 290 С, отримано 14 гібридів з 

урожайністю 10 т/га, що достовірно на 1,6 т/га вище порівняно з кращим зі 

стандартів Солонянським 298 СВ (8,4 т/га). Слід зазначити, що Крос 290 С є 

материнським компонентом даного гібриду. 

Визначення показників генотипової мінливості, за ознакою 

«урожайність зерна», серед тесткросних гібридів, створених на основі 

самозапилених сімей S5, засвідчило, що у сприятливому за погодними 

умовами для росту кукурудзи 2013 р. прості модифіковані гібриди 

Крос 290 С х S5 мали вищу на 0,34 т/га середню урожайність зерна порівняно 

з Крос 267 С х S5; та простими міжлінійними ДК 247МВ х S5 (табл. 5.4). 

Таблиця 5.4 

Варіювання урожайності зерна у тесткросів самозапилених сімей S5, т/га 

Показники 
2013 р. 2014 р. Середнє 

1
* 

2
* 

3
* 

1
* 

2
* 

3
* 

1
* 

2
* 

3
* 

x   8,16 8,53 8,19 5,21 4,84 5,22 6,68 6,68 6,70 

±ts(x ) 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,09 0,05 0,05 0,07 

Lim 
min 5,39 5,33 5,94 3,50 2,48 3,29 4,44 3,90 4,61 

max 10,82 10,94 10,56 6,90 6,99 7,59 8,86 8,96 9,07 

V, % 11,34 11,18 10,47 11,97 16,57 16,59 11,65 13,87 13,53 

Гібриди-стандарти 

Оржиця 237 МВ 7,44 4,43 5,93 

Подільський 274 СВ 6,80 5,65 6,22 

Солонянський 298 СВ 8,42 4,86 6,64 

Примітка: 1
*
. (Крос 267 С х S5); 2

*
. (Крос 290 С х S5); 

3
*
. (ДК 247МВ х S5). 

Більш сприятливі погодні умови 2013 р. вплинули і на загальне 

підвищення врожайності кукурудзи. Так, у 2013 р. гібриди збільшили 

зернову продуктивність в 4 рази порівняно з 2012 р. Таким чином, отримані 

результати випробування тестерних гібридів самозапилених сімей S4, 

дозволили в подальшій роботі з самозапилення та гібридизації наступних 

генераціях S5-6, зосередити основну увагу на тих формах, які проявили високу 

толерантність та пластичність до несприятливих умов вирощування. 
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Натомість, в складних метереологічних умовах 2014 р. коли 

формування та налив зерна проходили за дефіциту опадів та високих 

середньодобових температур повітря (+33-36ºС), прості міжлінійні гібриди 

(ДК 247МВ х S5), мали порівняно вищу толерантність до несприятливих 

погодних умов, що дозволило їм сформувати вищий рівень середньої 

урожайності – x  = 5,22 т/га. Максимальною вона була у тесткросів 

(ДК 247МВ х ДК2821 22112) – 7,59 т/га, (ДК 247МВ х ДК2321 22212) – 7,22 т/га, 

(ДК 247МВ х ДК9512 22211) – 6,97 т/га, (ДК 247МВ х ДК2109 23212) – 6,96 т/га 

та (ДК 247МВ х ДК2633 31312) – 6,71 т/га, які достовірно перевищували за 

врожайністю зерна кращий зі стандартів гібрид Подільський 274 СВ 

(5,65 т/га). 

Серед тесткросів типу (Крос 267 С х S5) найпомітніший приріст 

продуктивності порівняно до середньої за дослідом в 2013 і 2014 рр. 

забезпечили комбінації отримані на базі ліній: ДК2826 21331 (9,39 і 6,00 т/га), 

ДК2855 12311 (8,16 і 6,27 т/га), ДК305 12112 (8,79 і 6,80 т/га), ДК305 12115 (8,81 і 

6,25 т/га), ДК2285 11111 (10,82 і 6,10 т/га) та ДК2821 11212 (9,70 і 5,93 т/га) 

відповідно у 2013 і 2014 рр. Значний приріст врожайності відзначено і у 

гібридів (Крос 290 С х ДК2855 11112) – (10,53 і 6,99 т/га), 

(Крос 290 С х ДК2821 23111) – (10,82 і 6,25 т/га), (Крос 290 С х ДК258513111) – 

(9,18 і 6,26 т/га), (Крос 290 С х ДК2109 21311) – (10,35 і 6,15 т/га), 

(Крос 290С х ДК2855 11112) – (10,53 і 6,99), відповідно у 2013 і 2014 рр 

(рис. 5.3). Лінії, тест кроси яких забезпечували рівень врожайності 

достовірно нижче середньої за дослідом бракувались. 
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Рис 5.3. Розподіл тесткросів самозапилених сімей S5 за врожайністю 

зерна, % 

 

Визначення врожайності зерна тесткросів самозапилених сімей S6 за 

роки досліджень засвідчило, що її значення коливалось у середньому від 5,65 

(у комбінацій з лінією ДК 247МВ) до 6,21 т/га (з сестринським гібридом 

Крос 290 С) (табл. 5.5). 

Таблиця 5.5 

Варіювання урожайності зерна у тесткросів самозапилених сімей S6, т/га 

Показники 
2014 р. 2015 р. Середнє 

1
* 

2
* 

3
* 

1
* 

2
* 

3
* 

1
* 

2
* 

3
* 

x   5,06 4,62 4,88 7,36 7,10 6,42 6,21 5,86 5,65 

±ts(x ) 0,05 0,04 0,05 0,06 0,05 0,07 0,05 0,05 0,06 

Л
ім
іт
и

 

min 2,48 2,73 2,90 6,25 5,81 5,23 4,36 4,27 4,06 

max 7,37 6,97 6,73 8,81 9,09 8,16 8,09 8,03 7,17 

V, % 16,14 15,63 15,40 7,51 8,49 8,55 11,82 12,06 11,97 

Гібриди-стандарти: 

Оржиця 237МВ 4,46 6,41 5,43 

Подільський 274 СВ 5,65 7,30 6,47 

Солонянський 298 СВ 4,59 7,21 5,90 

Примітка: 1
*
. (Крос 267 С х S6); 2

*
. (Крос 290 С х S6); 

3
*
. (ДК 247МВ х S6). 
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Було відзначено суттєвий розмах коливання по роках середньої за 

дослідом урожайності зерна, яка у 2014 р. становила 2,70-7,02 т/га (x  = 

4,85 т/га), у 2015 р. – 5,76-8,50 т/га (x  = 6,96 т/га). При цьому середній 

показник урожайності в усіх тесткросів був на рівні з кращим гібридом-

стандартом Подільський 274 СВ. Величина коефіцієнта варіації змінювалась 

в роки дослідження з 15,72 % у 2014 р. до 8,18 % у 2015 р., що свідчить про 

значну варіабельність досліджуваних зразків залежно від різних чинників та 

вказує на достатню їх диференціацію для проведення позитивного добору. 

Розподіл тесткросів за урожайністю зерна уможливив чітко їх 

диференціювати за реакцією на умови середовища. Різна реакція тесткросів 

на умови року позначилася на розподілу їх за врожайністю, яка у 

сприятливому за рівнем вологозабезпечення 2015 р. збільшилась в 

середньому на 2 т/га порівняно з 2014 р. При цьому варто зазначити, що 

частка тесткросів, які достовірно перевищили за врожайністю кращий зі 

стандартів гібрид Подільський 274 СВ (x  = 5,65 у 2014 р. та x  = 7,30 т/га у 

2015 р.), у всі роки була не нижче 20 % (23,6 % – у 2014 та 33,8 % у 2015 рр.) 

(рис. 5.4). 

 
Рис 5.4. Розподіл тесткросів самозапилених сімей S6 за врожайністю 

зерна, % 
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Кращі тесткроси у 2014 р. (14,1 %), створені на базі тестера Крос 267 С, 

забезпечили врожайність зерна на рівні 6,6-7,0 т/га, що на 1,0 т/га більше, ніж 

у стандарту Подільський 274 СВ (5,65 т/га). За сприятливих умов 2015 р. 

ситуація з розподілом тесткросів кардинально не змінилась, однак слід 

відзначити, що 0,6 % тесткросів з тестером Крос 290 С сформувала 

урожайність понад 9,0 т/га, при цьому серед комбінацій з тестерами 

Крос 267 С і ДК 247МВ таких гібридів не виявлено, що вказує на 

інтенсивний тип їх реакції на зміни умов вирощування. 

Відомо, що стабільність урожайності зерна в різних умовах 

пояснюється не стільки популяційною буферністю, скільки генетичними 

особливостями вихідних батьківських форм та створених на їх основі 

гібридів [298, 301]. Як свідчать результати наших досліджень, тесткроси 

ліній, одержаних на базі самозапилених сімей різного рівня інбридингу, 

мають специфічну реакцію на зміну умов вирощування. При цьому в межах 

кожної групи тесткросів ліній спостерігаються істотні розходження у 

врожайності окремих генотипів. 

У насінництві трилінійних і, особливо, простих міжлінійних гібридів є 

складнощі, пов’язані, в першу чергу, з низькою продуктивністю 

самозапилених ліній. На думку В. В. Моргуна та ін., використання 

сестринських схрещувань для збільшення насіннєвої продуктивності є цілком 

обґрунтованим і перспективним [302]. Воно дає змогу прискорити 

впровадження у виробництво гібридів, збільшити насіннєву продуктивність 

посіву й поліпшити технологічні якості. Тобто, стабільна урожайність 

сестринських гібридів є дуже важливою господарською ознакою. 

Аналіз рівня врожайності у тесткросів, отриманих на базі ліній S4-6 в 

2012-2015 рр., дозволив встановити досить тісний взаємозв’язок між рівнем 

средньопопуляційної зернової продуктивності у тесткросів і коефіцієнтом 

варіації. Зокрема серед тесткросів самозапилених сімей S4 в посушливому 

2012 р. при середній врожайності – 1,93 т/га, він становив 24,65 %, а в більш 

сприятливому 2013 р., коли врожайність гібридів кукурудзи збільшилась до 
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8,09 т/га, коефіцієнт варіації при цьому зменшився вдвічі до (11,52 %), серед 

тесткросів самозапилених сімей S6 в несприятливому 2014 р. через високі 

температури повітря на період цвітіння кукурудзи, середня урожайність 

тесткросів становила x  = 4,85 т/га, (V = 15,72 %), а в більш сприятливому за 

погодними умовами 2015 р. середній рівень врожайності тесткросів 

збільшився в середньому на 2 т/га (до 6,96 т/га) при цьому рівень коефіцієнта 

варіації знизився до 8,18 %, що свідчить про суттєву різницю в 

посухостійкості досліджуваних тесткросів та вказує на можливість 

проведення результативного добору щодо пластичності генотипів і 

стабільності за зерновою продуктивністю. 

За результатами досліджень виділено низку кращих тестерних 

гібридів (табл. 5.6). 

Таблиця 5.6 

Кращі тесткроси сімей S6 за врожайністю зерна, т/га  

Формула гібрида 
Урожайність, т/га Вологість зерна, % 

Сходи - цвітіння 

 50 % качанів, діб 

2014 р. 2015 р. Х 
* 2014 р. 2015 р. Х * 2014 р. 2015 р. Х * 

Крос 267С х ДК305 121142 7,37 8,62 8,00 12,1 11,8 12,0 53,0 57,0 55,0 

Крос 290С х ДК2881 233111 6,91 9,01 7,96 12,8 12,8 12,8 53,0 59,0 56,0 

Крос 290С х ДК9512 111311 6,97 8,90 7,93 13,3 11,5 12,4 52,0 57,0 55,0 

Крос 267С х ДК2109 132111 7,59 8,14 7,87 12,6 11,4 12,0 53,0 59,0 56,0 

Крос 267С х ДК2831 113111 6,97 8,37 7,67 13,6 11,9 12,8 56,0 61,0 59,0 

ДК 247МВ х ДК3128 131122 6,85 8,42 7,64 12,8 11,7 12,3 53,0 59,0 56,0 

ДК 247МВ х ДК2133 322131 6,72 8,15 7,44 12,9 11,9 12,4 52,0 59,0 55,0 

Крос 267С х ДК2109 233121 6,39 8,30 7,35 11,9 12,0 12,0 53,0 58,0 55,0 

ДК 247МВ х ДК2109 223112 6,31 8,28 7,30 12,2 11,6 11,9 54,0 58,0 56,0 

ДК 247МВ х ДК2228 131111 6,51 8,08 7,30 11,9 11,5 11,7 52,0 59,0 55,0 

Крос 267С х ДК2109 223112 6,12 8,26 7,19 12,8 12,0 12,4 52,0 58,0 55,0 

ДК 247МВ х ДК305 121111 6,33 8,05 7,19 12,5 10,9 11,7 55,0 59,0 57,0 

Крос 290С х ДК2828 112111 6,05 8,27 7,16 14,2 11,5 12,9 52,0 58,0 55,0 

ДК 247МВ х ДК2328 311131 6,56 7,68 7,12 13,7 12,5 13,1 53,0 58,0 55,0 

ДК247МВ х ДК2828 112111 5,97 8,15 7,06 12,9 12,0 12,5 52,0 59,0 56,0 

Подільський 274СВ (st.) 5,65 7,30 6,48 12,7 13,8 13,3 54,0 60,0 57,0 

Солонянський 298СВ (st.) 4,59 7,21 5,90 13,0 12,5 12,8 55,0 61,0 58,0 

Оржиця 237МВ (st.) 4,46 6,41 5,44 12,9 11,9 12,4 52,0 58,0 56,0 

НСР0,05 0,82 1,1 - 0,48 0,52 - 0,62 0,28 - 

Примітка: X * Середнє арифметичне за 2014–2015 рр. 
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Найбільш результативним у плані виходу кращих комбінацій виявився 

тестер ДК 247МВ. Так, серед 15 топових гібридів 7 створені за його участі, 

тимчасом як з тестерами Крос 267 С та Крос 290 С – тільки 5 та 3, відповідно. 

Проте більша частина гібридів на базі лінії ДК 247МВ – у нижній частині 

переліку, а з Крос 290 С посідає верхні 2 позиції. Тестер Крос 290 С 

характеризується інтенсивним типом реакції на зміну умов оточуючого 

середовища, на що вказує значна різниця в показниках експериментальних 

тесткросів за роками.  

За тривалістю періоду сходи – цвітіння 50 % качанів виділені гібриди 

переважно відзначались дещо меншим її значенням порівняно зі 

стандартами, і більша частина генотипів вписувалась у середньому в діапазон 

55–56 діб.  

Слід зазначити, що в умовах 2015 року всі гетерозисні комбінації 

забезпечили приріст продуктивності на 0,55÷2,10 т/га, (7,3÷30,4 %), 

відповідно, порівняно з 2014 р. Звертає на себе увагу і той факт, що за роки 

проведених випробувань, більшість виділених експериментальних гібридів 

суттєво перевищували за урожайністю зерна відповідні стандарти в різних 

умовах вирощування, що вказує на високі адаптивні властивості даних 

гібридів. Гібриди моделі ДК 247МВ х Змішана є оптимальною комбінацією 

для вирощування в умовах Степу. У сприятливих умовах вони забезпечують 

підвищення урожайності, а в стресових демонструють найменший її спад. 

Гібриди гетерозисної моделі Крос 290С х Змішана у сприятливих умовах 

збільшують урожайність, а у стресових, навпаки, суттєво її знижують. 

На основі результатів вивчення урожайності гібридних комбінацій 

можна зробити наступні висновки: 

1. Найбільш результативним у плані виходу комбінацій зі стабільним, за 

роками, рівнем урожайності виявився тестер ДК 247МВ, хоча за загальним 

рівнем продуктивності комбінації за його участі дещо поступалися 

комбінаціям з тестерами Крос 290С та Крос 267 С. 
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2. Оптимальною гетерозисною моделлю для вирощування в умовах Степу 

– ДК247МВ х Змішана: гібриди такого типу в сприятливих умовах 

забезпечують підвищення урожаю, а у стресових – найменший її спад. 

3. Виділено 25,8 % тесткросів скоростиглих сімей S6, які за врожайністю 

зерна перевищували стандарт Подільський 274СВ. 

4. Систематизація оцінок комбінаційної здатності нового вихідного мате 

ріалу, в різних умовах вирощування, дозволила ідентифікувати 13 найбільш 

цінних в селекційному відношенні ранньостиглих самозапилених ліній S6, які 

з різними тестерами забезпечили, в середньому за 2014-2015 рр., урожайність 

тесткросів вищу на 0,58-1,52 т/га в порівнянні до кращого стандарту 

Подільський 274СВ – 6,48 т/га, та вологість зерна на рівні стандарту, вони 

представляють безперечну практичну значимість, як вихідний матеріал для 

гетерозисної селекції. 

 

5.1.3 Вологість зерна  при збиранні  

 

У селекційній практиці відома низка господарсько-цінних ознак, які 

визначають доцільність вирощування конкретного гібрида та перспективний 

напрямок його використання. Однією з провідних ознак для гібридів всіх 

типів є здатність інтенсивно втрачати вологу зерном при достиганні.  

У сучасному виробництві перевага надається гібридам з низькою 

вологістю зерна при збиранні, що суттєво скорочує енергетичні та фінансові 

витрати на його сушіння. В умовах Степу вологість зерна скоростиглих 

гібридів у серпні та вересні часто знижується до 14 % і нижче. що дає змогу 

господарствам заощаджувати на сушінні, в зв’язку з чим має місце 

підвищений попит на скоростиглі гібриди кукурудзи [118]. Для селекції 

таких гібридів з вологістю зерна на час збирання у серпні та вересні 14 % і 

нижче, перш за все, необхідно мати відповідний вихідний матеріал та чітке 

уявлення про закономірності успадкування і взаємозв’язку бажаних ознак 

при гібридизації. 
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Втрата вологи зерном пов’язана, з одного боку, із завершенням 

фізіологічних процесів під час достигання і триває приблизно до досягнення 

вологості 40 %; з другого – з фізичним висиханням зерна після досягнення 

зазначеної вище вологості. Інтенсивність цих процесів значною мірою 

залежить від умов зовнішнього середовища, зокрема погодних факторів: 

температура та відносна вологість повітря. Темпи втрати вологи зерном при 

дозріванні – складний інтегрований процес, що детермінований не лише 

умовами зовнішнього середовища, але й спадковістю, фізико-біохімічними 

властивостями зерна, морфологічними ознаками качана, зокрема товщина 

стрижня, лінійних розмірів зернівки, крупності зерна, біологічних і 

онтогенетичних властивостей гібрида, таких як тривалість латентної фази, 

стійкості до посухи. [118, 303-305]. Здатність до швидкої втрати вологи 

зерном є полігенною ознакою, яка контролюється переважно генами з 

адитивним типом взаємодії [283, 301]. 

За роки наших досліджень склалися досить контрастні погодні умови. 

В окремі роки вони були вкрай несприятливі (2012, 2014 рр.), проте в 

переважній більшості були сприятливими в період наливу та дозрівання 

зерна. Так, у вересні 2012 р. трималася суха погода з середньодобовою 

температурою близько 18,7 ˚С, що дозволило кукурудзі на період збирання 

досягти порівняно низької вологості зерна: від 12,4 до 15,6 % залежно від 

типу гібридів. 

У 2013 р. ситуація була схожою, але дощова погода наприкінці 

вересня завадила позитивній динаміці зниження вологості зерна, тому її 

рівень на час збирання був дещо вищий – 19,6-20,5 %. 

У наших дослідженнях при аналізі збиральної вологості зерна у 

тестерних гібридів спостерігалось незначне варіювання цієї ознаки залежно 

від погодних умов року. Найвища вологість зерна спостерігалась у 2013 р. У 

менш забезпеченому вологою 2014 р. середньопопуляційне їх значення було 

меншим в середньому на 7 %. Взагалі, різниця за вологістю зерна тесткросів 

у різних умовах вирощування була незначною. Аналізуючи середню 
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вологість зерна тесткросів ліній, можна відмітити практично однакове її 

значення у комбінацій з різними тестерами, на рівні гібридів-стандартів 

(табл. 5.7). 

Таблиця 5.7 

Варіювання вологості зерна у тесткросів самозапилених сімей S4-S6, 

Показники x  ±ts(x ) 
Lim 

V, % 
Вологість зерна гібридів-

стандартів 

min max І
**

 ІІ
***

 ІІІ
****

 

S4 

2012 р 

1* 14,3 0,04 13,0 16,0 4,2 

14,0 15,2 14,2 2* 13,8 0,03 12,4 15,8 4,1 

3* 13,9 0,04 12,5 15,6 4,2 

2013 р. 

1* 20,1 0,13 16,4 24,2 6,8 

18,5 20,8 20,0 2* 19,7 0,10 15,8 23,9 7,8 

3* 20,3 0,15 16,7 24,0 7,7 

S5 

2013 р. 

1* 20,2 0,06 17,5 21,5 2,9 

18,5 20,8 20,0 2* 19,6 0,05 16,8 20,9 3,3 

3* 20,5 0,09 17,7 22,2 3,4 

2014 р. 

1* 13,3 0,06 12,1 15,0 4,5 

12,9 13,0 12,7 2* 12,8 0,04 11,6 14,5 4,3 

3* 13,1 0,07 11,9 14,1 3,8 

S6 

2014 р. 

1* 13,1 0,05 10,8 15,3 5,4 

12,9 13,0 12,7 2* 12,5 0,04 10,7 14,8 5,1 

3* 12,7 0,09 10,7 14,1 4,5 

2015 р. 

1* 12,2 0,08 10,4 14,5 6,2 

12,6 12,3 13,4 2* 11,3 0,05 10,2 13,1 5,8 

3* 11,8 0,06 10,6 13,8 4,2 

Примітка: 1
*
. (Крос 267 С х S4-6); 2

*
. (Крос 290 С х S4-6); 

3
*
. (ДК 247МВ х S4-6). І

**
 – Оржиця 237МВ,  ІІ

***
 – Подільський 274 СВ, 

ІІІ
****

 – Солонянський 298 СВ 
 

Використання в яксті батьківського компонента тестера Крос 290 С 

плазми Ланкастер дало змогу одержати мінімальне середньопопуляційне 

значення досліджуваної ознаки в роки дослідження, яке рівнялось 13,8 – 

19,7 %, що було меншим за збиральну вологість зерна кращого за цією 

ознакою гібрида-стандарту на 0,2 – 0,4 %, з розмахом варіювання від 12,4 до 

23,9 %. При цьому, залежно від року, близько 15-20 % тесткросів мали 

вологість зерна меншу 15-17 %. 
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Контрастність метеорологічних умов вирощування за роками 

досліджень, дала змогу виявити рівень реакції ранньостиглих тесткросних 

гібридів на фони добору, та за допомогою гібридів-стандартів виявити 

конкретні гібридні комбінації із стабільно низькою збиральною вологістю 

зерна. 

Слід також відмітити невисоку вологість зерна, що пояснюється 

використанням, як скоростиглих тестерів, так і скоростиглого вихідного 

матеріалу, а як відомо швидка втрата вологи зерном є однією з головних 

ознак скоростиглості, що й зумовило середньопопуляційне значення 

досліджуваного показника на порівняно невисокому рівні. Найбільш вологим 

виявилося зерно гібридів, отриманих на базі тестера Крос 267 С, які мали 

найвищі середньопопуляційні показники – 13,1 та 12,2 % відповідно у 2014 і 

2015 рр. 

Кращі тесткроси самозапилених сімей S6, що мали найнижчу збиральну 

вологість зерна серед досліджуваних зразків (табл. 5.8). 

За результатами проведених випробувань було виділено 27 % сімей S6 

тесткроси яких забезпечували вологість зерна достовірно нижчу ніж у 

гібрида-стандарту Оржиця 237МВ, який характеризується високою зерновою 

продуктивністю та інтенсивною втратою вологості. 

Тому, саме ці лінії можуть бути використані для створення гібридів з 

інтенсивною втратою вологи при дозріванні. 

Серед комбінацій з низькою вологістю відзначено тесткроси вихідних 

ліній ДК265, ДК219, ДК314, які мали середню вологість зерна 13,5; 14,1; 

14,3 % та 12,7; 12,9; 13,1 % відповідно у 2014 і 2015 рр. Найвищою вона була 

в середньому у гібридів за участі лінії - стандарту ДК412 (14,5 %) і (14,1 %) в 

2014 та 2015 рр., відповідно. 

Для успішного впровадження у виробництво гібрид кукурудзи має 

поєднувати в собі високу потенційну і стабільну урожайність зерна та низьку 

його збиральну вологість. Найкраще цей взаємозв’язок відображається через 

їх співвідношення – коефіцієнт врожайності або індекс Rn/m. Даний 



134 
 

 

показник вдало використовується у практичній селекції і є доволі 

інформативним при виборі більш компромісної комбінації [295-296, 298, 

306]. 

Таблиця 5.8 

Тесткроси сімей S6 з найменшою вологістю зерна, %  

Назва комбінацій 
Вологість зерна, % Урожайність, т/га 

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

ДК247 х ДК305 311131 10,8 10,9 10,9 4,7 8,3 6,5 

Крос290С х ДК9512 311111 11,2 10,9 11,1 5,3 6,8 6,0 

Крос290С х ДК2814 121311 11,3 11,2 11,3 4,7 8,4 6,6 

Крос290С х ДК2228 211121 11,3 11,3 11,3 4,9 6,3 5,6 

Крос290С х ДК3109 211111 11,7 11,2 11,5 4,0 7,3 5,6 

ДК247 х ДК2109 233121 11,0 11,9 11,5 5,3 7,6 6,4 

ДК247 х ДК3128 133112 11,9 11,0 11,5 4,1 7,5 5,8 

Крос290С х ДК9521 131213 11,6 11,5 11,6 3,8 7,0 5,4 

ДК247 х ДК2651 221112 12,2 11,0 11,6 5,0 5,5 5,3 

Крос267С х ДК2285 132113 11,7 11,8 11,8 4,1 7,1 5,7 

Крос267С х ДК2285 312112 12,3 11,7 12,0 4,8 7,1 6,0 

ДК247 х ДК2328 223111 12,2 11,8 12,0 5,1 6,6 5,9 

Крос267С х ДК2228 222111 12,0 12,1 12,1 4,9 6,5 5,7 

Крос267С х ДК9519 123112 12,7 11,6 12,2 4,5 6,6 5,6 

Крос267С х ДК2109 231113 12,5 12,6 12,6 4,1 6,3 5,2 

Оржиця 237МВ (st.) 12,9 11,9 12,4 4,5 6,4 5,4 

Солонянський 298СВ (st.) 12,7 13,8 13,3 5,7 7,3 6,5 

Подільський 274СВ (st.) 13,0 12,5 12,8 4,6 7,2 5,9 

x  (за дослідом) 12,6 12,2 12,4 4,6 7,4 6,0 

HIP0,05 0,6 0,5 - 0,3 0,8 - 

 

На рис. 5.5 продемонстровані найкращі гетерозисні комбінації за 

співвідношенням урожайності зерна до його збиральної вологості, в 

середньому за два роки випробовування. Воно у кращих з них коливалось у 

межах 0,61-0,67. Одним з найбільш вдалих можна вважати гібрид 

Крос 267 С×ДК305 121142, який поєднує доволі високу врожайність 8,00 т/га та 

низьку середньопопуляційну вологість зерна 12,0 %. 

Збиральна вологість зерна у кукурудзи є важливою ознакою для 

виробництва, від якої, в окремі роки, залежить рентабельність вирощування 

цієї сільськогосподарської культури. У процесі селекції, на жаль, дуже важко 
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проводити ефективний добір за цим показником, оскільки відсутні чітко 

виражені морфологічні ознаки тісно пов’язані з ним. Вивчення колекції 

скоростиглих сімей кукурудзи дозволило виділити генотипи, які поєднують 

добру комбінаційну здатність за врожайністю та збиральною вологістю 

зерна. Краще співвідношення урожайності зерна до його вологості на час 

збирання (0,67) серед простих модифікованих гібридів відзначено у 

Крос 267С×ДК305 121142. Серед простих міжлінійних найбільш вдалим 

поєднанням продуктивності та вологості зерна (0,62) відзначився гібрид 

ДК 247МВ×ДК2228 131111. 

 

Рис. 5.5 Найкращі тесткроси S6 за співвідношенням урожайності зерна 

до його збиральної вологості (2014-2015 рр.) 

Примітка: 1
*
 – Крос 267 С×ДК305 121142 

         2
*
 – Крос 267 С×ДК2109 233121 

         3
*
 – ДК 247МВ×ДК2109 223112 

         4
*
 – ДК 247МВ×ДК2228 131111 

         5
*
 – ДК 247МВ×ДК305 121111 

 

Інформацію, яка підвищує ефективність селекції, дає вивчення 

кореляційних зв’язків. За допомогою кореляційного аналізу можна визначити 

взаємозв’язок між ознаками рослин у процесі проведення добору, завдяки 

якому підвищується ефективність ідентифікації цінних генотипів [299]. 

Збиральну вологість зерна часто використовують в селекційній 

практиці як непрямий показник скоростиглості гібридів. Нами не було 

Оржиця 237МВ (St) 

Подільський 274СВ (St) 

Гібриди 

1 (0,67) 

4 (0,62) 

5 (0,61) 

3 (0,61) 

2 (0,61) 
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виявлено чіткої кореляційної залежності між вологістю зерна і тривалістю 

вегетаційного періоду. Проте деякі дослідники вказують на взаємний вплив 

ознак «висота прикріплення качана» та «вологість зерна» [308-310]. Тобто, у 

несприятливих умовах, з вірогідністю 50 %, зі збільшенням висоти 

прикріплення качана можна очікувати збільшення збиральної вологості 

зерна. 

З вищевикладеного аналізу експериментальних даних щодо вивчення 

збиральної вологості зерна можна зробити наступні висновки: 

1. Відмічено значні коливання ознаки «збиральна вологість зерна» 

залежно від метеорологічних умов року. Найменші середньорічні її значення 

зафіксовано у 2015 р., як у тесткросів самозапилених сімей, так і у 

стандартів, на рівні відповідно 11,3-12,2 % та 12,3-13,4 %. 

2. Ознака «вологість зерна» у тесткросів ліній плазми Змішана, незначно 

змінюється залежно від умов вирощування і визначається генотипом 

конкретної лінії. 

3. Оцінка нового вихідного матеріалу, за показником «збиральна 

вологість зерна», в різних умовах вирощування, дозволила відібрати 15 

найбільш цінних ранньостиглих самозапилених ліній які в комбінаціях з 

різними тестерами мали збиральну вологість зерна на 0,4 – 1,3 % нижчу за 

гібрид-стандарт Оржиця 237МВ (12,4 %). 

4. Співвідношення урожайності зерна до його збиральної вологості у 

кращих гібридів коливались у межах 0,45-0,47. Найвищим воно було у 

тесткросів: Крос 267 С×ДК305121142 (0,67), Крос 267 С×ДК2109 233121 (0,61), 

ДК 247МВ×ДК2109 223112 (0,61), ДК 247МВ×ДК2228 131111 (0,62), 

ДК 247МВ×ДК305 121111 (0,61). 
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5.2. Адаптивний потенціал гібридів отриманих від схрещування 

вихідних ліній 

 

Пристосованість культурних рослин до умов навколишнього 

середовища є результатом тривалої еволюції [310-311]. 

За визначенням N. W. Simmonds [311] селекція рослин це сучасна фаза 

еволюції, при якій селекціонер прагне отримати більш пристосовані 

популяції. 

Термін «адаптація» є глибоким та має безліч відтінків, проте, на думку 

А. Д. Слонима [312], він характеризує лише феноменологію явища і не 

передбачає пояснення механізмів, що лежать в його суті. Тому для 

практичної селекції більш конкретні поняття «адаптивність» і 

«адаптованість». Під першим розуміють здатність організму до 

пристосування в якому-небудь середовищі, під другим – ефективне 

використання факторів середовища існування, які сприяють зростанню, і 

сумісність з факторами, які пригнічують ріст і розвиток рослин [230]. 

Успіх селекції на адаптивність залежить від чітко поставленого 

завдання та аналізу вихідного матеріалу. 

На сьогоднішній день, не дивлячись на значний сортимент гібридів 

кукурудзи з високим біологічним потенціалом врожайності, відзначається 

суттєве варіювання її за роками [313-314]. Через недостатній рівень 

екологічної стабільності урожайний потенціал більшості гібридів в умовах 

виробництва реалізується не в повній мірі [119, 315]. 

У селекційній практиці майже до останнього десятиріччя основну увагу 

при створенні сортів звертали на потенційний рівень урожайності, тобто на 

виведення сортів, здатних в комфортних для росту і розвитку умовах 

формувати максимальний урожай. Це важливо за інтенсивного землеробства 

з сучасним рівнем агротехніки, при високих дозах добрив та меліорації, 

оскільки без цього навіть при використанні високопродуктивного гібриду 

(сорту) неможливо отримати економічно рентабельний приріст урожаю. 
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Проте для виробничих умов характерна нестійкість ряду нерегульованих 

факторів навколишнього середовища, тому дуже важливо мати сорти, що 

стабільно реалізують свої можливості [63, 316-317]. 

Таким чином, у селекції дуже важливо паралельно з оцінкою рівня 

урожайності гібриду (сорту), тобто генетично обумовленого її середнього 

рівня в конкретних екологічних умовах, визначити характер його реакції на 

умови середовища. Показники ступеня реакції генотипів на зміну умов 

середовища характеризують їх пластичність і стабільність в реалізації рівня 

розвитку ознак [316]. 

У зв’язку з цим в селекції скоростиглих гібридів кукурудзи стало 

необхідним вирішення проблеми не тільки постійного зростання 

продуктивності гібридів, але підвищення їх стійкості до абіотичних та 

біотичних умов середовища. Це, в свою чергу, зумовлює необхідність в 

проведенні оцінки гібридів за адаптивними ознаками, оскільки значна 

частина посівів кукурудзи на зерно в Україні зосереджена в зоні Степу, де 

лімітуючими факторами є обмежена кількість опадів, низька відносна 

вологість та високі температури повітря під час вегетації кукурудзи [318-

319]. 

Одночасно постає питання розширення генофонду вихідного матеріалу 

для створення нових адаптованих до умов зони гібридів кукурудзи. 

Вважається, що найбільш прийнятною є модель сорту, котрий має 

високу загальну адаптивну здатність, забезпечує найвищий рівень 

урожайності в сприятливих умовах і максимальну її стабільність [149, 153]. 

Проте Ю. П. Алтухов [320] вказує, що сорт з середньою проте стабільною 

урожайністю має більшу економічну цінність, ніж спеціалізований сорт з 

потенційно високою, але нестабільною урожайністю. Тому, з метою 

отримання високих та стабільних урожаїв кукурудзи бажано 

використовувати гібриди з різними типами реакції на мінливість умов 

середовища [49]. У селекційній практиці до останнього часу приділялося 

мало уваги таким комплексним ознакам адаптивності, як: надійність 
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отримання сталого середнього врожаю незалежно від умов року, генетичній 

стабільності гібридів та підвищенню резистентності до основних хвороб і 

шкідників [321]. 

У зв’язку з вищевказаним нами було поставлене завдання – дати оцінку 

екологічних параметрів адаптивних властивостей нового скоростиглого 

вихідного матеріалу і визначити можливість його використання в селекції 

високоадаптованих до умов північної зони Степу ранньостиглих і 

середньоранніх гібридів. 

Для проведення системного аналізу, орієнтованого на визначення 

селекційної і генетичної цінності вихідного матеріалу за генетичною 

організацією мікропроцесів, використовуються різноманітні комбінації 

вибору багатомірних аналізів в сукупності з загальновідомими методами 

кількісної реєстрації і аналізу з використанням сучасних комп’ютерних 

програм [316]. 

Ідентифікацію генотипів за параметрами стабільності доцільно 

проводити за результатами випробувань в екологічному градієнті, 

сформованому за допомогою різних років, пунктів чи агротехнічних заходів з 

різними умовами вирощування [131, 218]. За попередніми дослідженнями, 

найбільш дієвим фоном вважаються багаторічні випробування, тому що 

контрастність умов за роками настільки сильна, що у більшості випадків її 

вплив на врожайність більш значна, ніж зональних кліматичних відмінностей 

[176, 213]. Відповідний висновок підтверджується отриманими нами 

результатами. Зокрема в сприятливий 2013 р. середня за дослідом 

врожайність зерна склала 8,13 т/га, а у стресові 2012 та 2014 роки вона 

становила тільки 24,1 та 62,0 % від цього рівня (табл. 5.9). 

Варіювання врожайності зерна чітко диференціювало дослідні 

середовища за рівнем забезпечення ресурсами протягом вегетації. Мінімальні 

значення коефіцієнта варіювання відміченні у сприятливий 2013 р. – 10,8 %, 

а максимальні у надзвичайно стресовий 2012 р. – 20,1 % 322-323. 
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Таблиця 5.9 

Параметри варіювання морфо-біологічних ознак у гібридів кукурудзи 

Параметри 
Врожайність зерна, 

т/га 
Висота рослин, см 

Висота 

прикріплення 

качана, см 

2012 р. 

x ±ts(x ) 1,96±0,15 162,2±3,48 63,0±2,10 

Lim (min÷max) 1,15÷2,67 138,0÷190,00 51,0÷77,00 

V, % 20,10 6,04 9,40 

2013 р. 

x ±ts(x ) 8,13±0,30 219,4±4,10 89,5±2,20 

Lim (min÷max) 5,96÷9,47 200,0÷244,00 75,0÷106,00 

V, % 10,80 5,20 6,90 

2014 р. 

x ±ts(x ) 5,04±0,40 260,2±4,50 107,5±4,10 

Lim (min÷max) 3,01÷6,73 234,0÷289,00 79,0÷130,00 

V, % 19,50 4,80 10,80 

 

Річні коливання врожайності зерна кукурудзи в Степу зумовлюються 

інтенсивністю посушливих явищ, які визначають також рівень прояву 

морфо-біологічних показників рослин. Якщо, врожайність зерна залежить від 

перебігу умов протягом всієї вегетації, особливо в критичний період, то 

ознаки, які визначають габітус рослини, формуються в першій половині 

вегетації. 

Висота рослин опосередковано впливає на формування продуктивності 

та у різних випадках несистемної посухи може мати позитивне або негативне 

значення. У надзвичайно стресовий 2012 р. висота рослин у середньому була 

162,2 см, тоді як у сприятливий 2013 р. цей показник становив 219,4 см. 

Максимальні її значення спостерігались у середній, за умовами 2014 р. 

(260,2 см), що взагалі негативно вплинуло на врожайність зерна. У 

зазначений рік сприятливі умови першої половини вегетації обумовили 

формування великого габітусу рослин, що в подальшому при дефіциті вологи 

відіграло негативну роль в забезпеченні високого рівня врожайності зерна 

гібридів. Слід відмітити, що коефіцієнт варіювання висоти рослин 

зменшувався при зростанні прояву ознаки, так, у 2012 р. з мінімальним 
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рівнем ознаки він був максимальним (6,04 %), тоді як у 2014 р. – мінімальний 

(4,80 %). 

За період спостережень висота прикріплення качана у тесткросів 

змінювались подібно висоті рослин, але відрізнялась стосовно конкретних 

експериментальних генотипів. Максимальний коефіцієнт варіювання висоти 

прикріплення качана відмічено у 2014 р. – 10,80 %, а мінімальний у 2013 р. – 

6,9 %. 

Визначення взаємозв’язків між біометричними характеристиками 

виявило середній коефіцієнт кореляції між висотою рослин та висотою 

прикріплення качана (2012 р. – 0,594; 2013 р. – 0,332; 2014 р. – 0,443), який 

при посиленні стресових умов зміцнювався. Середній позитивний зв’язок 

мав місце між урожайністю тесткросів та висотою рослин у 2013 р. (0,332) і 

висотою прикріплення качана (0,389) та низький негативний – у 2012 р.          

(-0,291), а в 2014 р. – з висотою прикріплення качана (-0,140). Тобто 

відповідні залежності доводять наявність впливу на продуктивність рівня 

реалізації висоти рослин та висоти прикріплення першого продуктивного 

качана у кукурудзи в стресових умовах вегетації в північному Степу України. 

Умови кожного року забезпечують унікальні можливості для прояву їх 

диференціюючої здатності відносно різних ознак. При багаторічних 

випробуваннях, це дозволяє виявити всебічні відгуки генотипу на ефекти 

середовища (табл. 5.10). Незважаючи на досить велику різницю середніх 

популяційних значень врожайності зерна, поліморфізм середовища виявився 

достатньо близьким при деякому зменшенні в стресовому 2012 р. [322-323]. 

Відносна диференціююча здатність середовища (ДЗС) у роки вивчення мала 

спорідненні значення із коефіцієнтом варіювання ознак за дослідом. За 

період спостережень чітко просліджувався ефект компенсації / дестабілізації, 

так як ранги величини варіанси взаємодії генотип х середовище не 

співпадали з ДЗС.          

 Оцінка результатів випробування при ідентифікації реакції генотипів 
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на мінливість умов досліджень виявила такі значення кореляції у 2013 та 

2014 рр. – 0,67 та 0,66, відповідно, а у надзвичайно стресовий 2012 р. – 0,46. 

Таблиця 5.10 

Характеристика середовища за ознакою “врожайність зерна”, т/га 

Рік 

випробування 

Середня 

популяційна 

врожайність, 

т/га 

Ефект 

середовища, 

(dk) 
σ

2
(G*E)gi  ДЗСі 

Кореляції 

середовища 

2012 1,96 -3,11 0,20 20,21 0,46 

2013 8,13 3,10 0,48 11,30 0,67 

2014 5,04 0,01 0,49 18,26 0,66 

 

Слід зазначити, що в умовах Степу України диференціація генотипів у 

дослідах посилюється при поглибленні стресових факторів [233], тому при 

визначені характеру фонів випробування до їх здатності в оцінюванні 

диференціації адаптивної здатності генотипів 2012 та 2014 рр. можна 

вважати як аналізуючий, а 2013 р. – стабілізуючий. 

Таким чином, різноманіття фонів оцінки гібридів кукурудзи може 

надати вичерпну інформацію стосовно адаптивної стійкості генотипів у 

мінливих екологічних умовах випробування. Однак надзвичайна 

контрастність погоди у період спостережень, яка призвела до розмаху 

лімітних значень врожайності зерна з 4 кратною за розміром дистанцією та із 

середніми показниками в екваторі, створює дещо нетиповий фон для 

загального оцінювання. Такі умови виявили значну залежність показників 

стабільності від рівня сформованої продуктивності. Коефіцієнт регресії (bi) 

характеризує середню реакцію лінії на зміну умов середовища, показує його 

пластичність і дає можливість прогнозувати зміни ознаки, яку досліджуємо, в 

рамках умов вивчення. Зокрема, середнє квадратичне відхилення виявило 

високий негативний зв’язок із врожайністю зерна (-0,920), відповідним типом 

кореляції відзначилась і ознака «відносна стабільність генотипу» (-0,234). 

Наведені показники між собою виявили достатньо високу позитивну 

достовірну кореляцію – 0,526. Проте, варіанса специфічної адаптивної 
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здатності, коефіцієнт регресії bi та коефіцієнт не лінійності генотипу виявили 

позитивний, середній за міцністю зв’язок із продуктивністю гібридів – 0,442, 

0,454 та 0,442, відповідно. Чим більше bi , тим значніше лінія реагує на зміну 

умов вирощування. Для більшості ознак bi має позитивний знак, але може 

бути і від’ємний. Нульове або близьке до нуля значення bi говорить про те, 

що гібрид не реагує на зміну умов середовища. Зазначені закономірності 

логічно пояснюють залежність селекційної цінності генотипу саме із рівнем 

врожайності гібридів – 0,700. Узагалі, виявлені кореляції вказують на значну 

роль прояву ознаки в різних середовищах при оцінці екологічної стабільності 

генотипу. При надзвичайно контрастних фонах випробування задіяні 

відмінні вектори механізмів адаптації пов’язані з гомеостатичністю, 

пластичністю чи інтенсивністю генотипу. 

Аналіз параметрів адаптивної здатності за врожайністю зерна 

материнських компонентів гібридів кукурудзи засвідчив що, відповідно до 

ефектів загальної адаптивної здатності, кращим із них виявився Крос 267С 

(1,19), а найгіршим – Крос 290С (-0,99) (табл. 5.11). Однак за іншими 

параметрами стабільності вони мало відрізнялись. Коефіцієнт регресії bi у 

всіх форм наближався до одиниці, що вказує на пластичність материнських 

компонентів за реакцією на зміни умов, хоча і у гібрида Крос 267С він був 

дещо вищим. 

Таблиця 5.11 

Параметри адаптивної здатності тесткросів і стандартів за врожайністю 

зерна, т/га 

Назва тестера, стандарту 

Середня 

врожайність, 

т/га 

Ефекти 

ЗАЗi 

Варіанса 

САЗi 
bi СЦГi S

2
di 

ДК 247МВ 5,01 0,13 9,70 0,97 2,58 22,0 

Крос 267С 5,11 1,19 11,49 1,07 2,45 23,0 

Крос 290С 4,91 -0,99 9,58 0,97 2,50 25,0 

Оржиця 237 МВ,  (st) 4,71 -0,29 7,74 0,89 2,52 26,9 

Подільський 274 СВ,  (st) 4,56 -0,44 6,61 0,77 2,54 30,0 

Солонянський 298 СВ,  (st) 5,40 0,40 14,80 1,23 2,37 13,7 
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Також близькими були значення показників: середнє квадратичне 

відхилення та селекційна цінність генотипу. Проте, якщо гібрид Крос 267С, 

взагалі, характеризувався більш позитивними параметрами, то за 

селекційною цінністю мав найнижче значення (2,45). При порівнянні зі 

стандартами середній рівень врожайності зерна тесткросів був вищим за 

гібриди Оржиця 237 СВ та Подільський 274 СВ, але нижчим ніж у гібрида 

Солонянський 298 СВ. 

Аналогічний аналіз тесткросів ліній, які досліджувались виявив, що 

найвищою середньою врожайністю гібридів відрізнялись більш пізньостиглі 

форми ДК285, ДК412 та ДК265, які характеризувались згідно з коефіцієнтом 

регресії bi інтенсивним та пластичним типом реакції на мінливість умов 

вирощування [111] (табл. 5.12). Решта тесткросів ліній мали близькі оцінки за 

параметрами екологічної стабільності та селекційної цінності, за винятком 

гібридів отриманих на базі ліній ДК951 та ДК221 з низькими показниками 

середньої врожайності зерна та значної її мінливості. 

Таблиця 5.12 

Параметри адаптивної здатності тесткросів вихідних ліній за 

врожайністю зерна, 2012–2014 рр. 

Назва лінії, стандарту 

Середня 

врожайність, 

т/га 

ЗАЗi 

Варіанса 

САЗi 

bi СЦГi S
2
di 

ДК209 5,01 0,02 9,81 0,98 2,56 22,56 

ДК219 4,98 -0,07 8,86 0,95 2,64 18,72 

ДК221 4,78 -0,66 9,22 0,95 2,43 30,03 

ДК233 4,93 -0,21 8,52 0,89 2,69 18,75 

ДК265 5,38 1,14 13,44 1,15 2,49 17,64 

ДК265-5 4,98 -0,05 11,18 1,04 2,37 24,97 

ДК281 4,96 -0,13 8,92 0,93 2,61 19,80 

ДК285 5,49 1,48 12,53 1,13 2,71 8,82 

ДК314 5,16 0,49 11,00 1,08 2,55 19,48 

ДК412 5,25 0,75 10,09 1,00 2,77 14,96 

ДК951 4,19 -2,43 9,25 0,95 1,81 61,18 

Оржиця 237 МВ  (st.) 4,71 -0,29 7,74 0,89 2,52 26,92 

Подільський 274 СВ (st.) 4,56 -0,44 6,61 0,77 2,54 30,01 

Солонянський 298 СВ (st.) 5,40 0,40 14,80 1,23 2,37 13,70 
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На підставі багаторічного випробування виділено 10 кращих гібридів, 8 

з яких мали вищу врожайність зерна ніж кращий гібрид – стандарт 

Солонянський 298 СВ та 4 – переважали його достовірно (табл. 5.13). 

Таблиця 5.13 

Кращі гібриди кукурудзи за адаптивною здатністю стосовно врожайності 

зерна, т/га 

Назва лінії, стандарту 

Середня 

врожайність, 

т/га 

ЗАЗі 
Варіанса 

САЗі 
bi СЦГі S

2
di

 

Крос 267СхДК265 5,97 0,97 12,25 1,11 3,21 1,21 

ДК 247МВхДК412 5,68 0,68 7,22 0,84 3,56 1,50 

Крос 267СхДК285 5,67 0,67 11,43 1,08 3,01 3,55 

Крос 290СхДК314 5,65 0,65 9,78 1,01 3,19 2,44 

ДК 247МВхДК209 5,58 0,58 9,80 1,01 3,12 3,57 

ДК 247МВхДК285 5,54 0,54 14,40 1,21 2,55 9,26 

Крос 267СхДК221 5,53 0,53 12,37 1,13 2,76 7,20 

Крос 267СхДК265-5 5,51 0,51 14,73 1,23 2,48 10,40 

ДК 247МВхДК265 5,35 0,35 13,87 1,17 2,41 14,47 

Крос 290СхДК285 5,26 0,26 11,76 1,10 2,56 13,65 

Оржиця 237 МВ  (st.) 4,71 -0,29 7,74 0,89 2,52 26,9 

Подільський 274 СВ  (st.) 4,56 -0,44 6,61 0,77 2,54 30,01 

Солонянський 298 СВ (st.) 5,40 0,40 14,80 1,23 2,37 13,70 

НІР 0,05 0,19 0,24 - 0,21 - - 

 

Цінність перших 4 генотипів визначається наявністю гомеостатичних 

(ДК 247МВхДК412) та пластичних (Крос 267СхДК265; Крос 267СхДК285; 

Крос 290СхДК314) тесткросів, які максимально задовольняють вимогам 

виробництва в складних посушливих умовах Степу. Слід зазначити, що всі 

гібриди за участю лінії ДК285 та 2 тесткроси лінії ДК265 увійшли до 10 

кращих, що вказує на подальшу перспективу їх використання в гетерозисній 

селекції. За результатами проведеного оцінювання тесткросів подано заявку 

на кваліфікаційну експертизу в УІЕСР простого модифікованого гібрида 

ДН Славиця в 2014 р. отриманого на основі гетерозисної моделі 

ДК 247МВхДК285. 

Оцінка тесткросів кукурудзи 11 нових ліній Змішаної плазми за 

параметрами екологічної стабільності дозволила виявити кращі з них для 
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проведення адаптивно-орієнтованої гетерозисної селекції. Серед тестерів 

виділено сестринський гібрид Крос 267С, який, незважаючи на значну 

контрастність умов випробування, забезпечив найвищу загальну адаптивну 

здатність. Проте, дещо збільшена варіабельність врожайності його тесткросів 

в градієнті випробувань призвела до незначного зниження селекційної 

цінності генотипу (2,45), порівняно з іншими формами. Високою 

врожайністю зерна та загальною адаптивною здатністю у досліді 

характеризувались тесткроси ліній ДК412, ДК285 та ДК265. 

Надзвичайно контрастні фони випробування, що кардинально 

впливають на рівень прояву різних селекційних ознак, нетипово діють на 

прояв параметрів екологічної стабільності. Існуюча проблема маскує 

ідентифікацію генотипів за типом реакції на умови середовища. Для 

запобігання відповідного нівелювання в оцінюванні, треба збільшувати 

кількість пунктів випробування, та в подальшому проводити розрахунки 

окремо за близькими даними. Диференціація генотипів за рівнем екологічних 

фонів дозволить більш чітко ідентифікувати тип реакції зразка в різних 

мінливих умовах. 

 

Висновки до розділу 5: 

За результатами проведеної оцінки досліджуваного матеріалу за 

селекційними ознаками можна зробити наступні висновки: 

1. У результаті проведеного добору на скорочення тривалості періоду 

сходи – цвітіння 50 % качанів серед тесткросів самозапилених сімей S6, 

відібрано 10кращих гібридних комбінацій, які зацвіли на 5-6 діб раніше за 

гібрид-стандарт Оржиця 237 МВ – (60 діб). 

2. Виділено 25,8 % тесткросів скоростиглих сімей S6, які за врожайністю 

зерна перевищували стандарт Подільський 274СВ. 

3. За отриманими даними встановлено, що оптимальною гетерозисною 

моделлю для вирощування в умовах Степу є ДК247МВ х Змішана. В 
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сприятливих умовах такі гібриди забезпечують підвищення урожайності, а у 

стресових – найменший її спад. 

4. Систематизація оцінок комбінаційної здатності нового вихідного 

матеріалу, в різних умовах вирощування, дозволила ідентифікувати 13 

найбільш цінних у селекційному відношенні ранньостиглих самозапилених 

ліній S6, які з різними тестерами забезпечили, в середньому за 2014-2015 рр., 

урожайність тесткросів вищу на 0,58-1,52 т/га порівняно з кращим 

стандартом Подільський 274СВ – (6,48 т/га), та вологість зерна на рівні 

стандарту – 12,7 %. 

5. Оцінка нового вихідного матеріалу, за ознакою «збиральна вологість 

зерна», в різних умовах вирощування, дозволила відібрати 15 найбільш 

цінних ранньостиглих самозапилених ліній які в комбінаціях з різними 

тестерами мали нижчу на 0,4 – 1,3 % збиральну вологість зерна за гібрид-

стандарт Оржиця 237МВ – (12,4 %). 

6. Виділені кращі гібридні комбінації за співвідношенням урожайності 

зерна до його збиральної вологості: Крос 267 С×ДК305 121142 (0,67), 

Крос 267 С×ДК2109 233121 – (0,61), ДК 247МВ×ДК2109 223112 – (0,61), 

ДК 247МВ×ДК2228 131111 (0,62), ДК 247МВ×ДК305 121111 (0,61). 

7. Аналіз параметрів адаптивної здатності за врожайністю зерна 

материнських компонентів гібридів кукурудзи засвідчив що, відповідно до 

ефектів загальної адаптивної здатності, кращим із них виявився Крос 267С 

(1,19), а найгіршим – Крос 290С (-0,99). 

8. Аналіз тесткросів вихідних ліній засвідчив, що лінії ДК285, ДК412 та 

ДК265 характеризувались інтенсивним та пластичним типом реакції на 

мінливість умов вирощування. 

Матеріали наукових досліджень розділу «Адаптивна здатність нових 

гібридів кукурудзи» оприлюднені в працях які представлені в Додатку Ц 

відповідно списку номерів: 1, 4, 5, 6, 8, 11, 13. 
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РОЗДІЛ 6 

 

КОРОТКИЙ ОПИС ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ СТВОРЕНИХ В 

ПРОЦЕСІ ДОСЛІДЖЕНЬ  

 

У процесі виконання наукових досліджень були створені нові 

високопродуктивні гібриди кукурудзи, які успішно пройшли конкурсне та 

державне сортовипробування і занесені до Державного реєстру сортів 

рослин, придатних для поширення в Україні: 

РАННЬОСТИГЛІ: 

ДН Меотида – Трьохлінійний ранньостиглий гібрид кукурудзи 

(ФАО 190). Придатний для вирощування у всіх природо-кліматичних зонах 

України, силосно-зернового напрямку використання. Рослини високорослі 

240-250 см, не кущаться. Висота прикріплення качана 90-100 см. Качани 

довгі 22-24 см конусно-циліндричної форми. Число рядів зерен на качані 14-

16. Стрижень в першому поколінні червоний. Вихід зерна 78-80 %. Зерно 

жовте, кременисто-зубоподібне, округло-продовгуватої форми. Маса 1000 

зерен 280-290 г. 

Гібрид добре витримує тривалий перестій рослин після дозрівання, 

добра стійкість до вегетативного вилягання і враження головними хворобами 

та шкідниками. Відрізняється високою витривалістю до ранньовесняного 

похолодання, стійкий до посухи та жари. Добре зарекомендував себе в 

екологічному випробуванні як в південних, так і в північних регіонах країни. 

Потенційна врожайність зерна на рівні 12,7 т/га. За роки випробування в 

степовій зоні врожайність зерна була на рівні 6,5-7,0 т/га. За даними 

конкурсного випробування у 2016 р. гібрид сформував врожайність зерна 

6,79 т/га при збиральної вологості зерна 15,5 %, а в 2017 р. – 6,49 т/га при 

вологості 15,7 %.  
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Гібрид характеризується інтенсивною вологовіддачею зерном і добре 

реагує на покращання умов вирощування. Густота стояння рослин 55-65 

тисяч рослин на 1 га в Степу і 70-80 тисяч шт./га на зрошенні. 

Материнська форма – простий гібрид Крос256С стерильний за «Сі» 

типом стерильності. Стійкий до вилягання, технологічний. Стерильність 

жорстка. Чоловіча форма – лінія ДК2831СВ відновлювач «Сі» типу 

стерильності. 

ДН Нур – Простий модифікований ранньостиглий гібрид кукурудзи 

(ФАО 170). Рослини як для ранньостиглого гібрида достатньо високорослі 

220-230 см, не кущаться. Висота прикріплення качана 70-80 см. Качани 

конусно-циліндричної форми довжиною 20-22 см. Кількість рядів зерен на 

качані 14-16. Стрижень в першому поколінні білий. Зерно жовте, 

кременисто-зубоподібне. Маса 1000 зерен 250-260 г. 

Гібрид стійкий до вилягання і враження головними хворобами та 

шкідниками. За багаторічними даним випробування показав вищу 

врожайність зерна порівняно зі стандартом гібридом ДН Пивиха на 0,2-

0,3 т/га при нищій вологості зерна при збиранні на 2,5 %. Урожайність зерна 

в конкурсному випробуванні ДУ ІЗК НААН у 2017 р. склала 6,06 т/га, а у 

2014 р. – 6,35 т/га. В екологічному випробуванні в 12 пунктах України 

середня врожайність була на рівні 7,1 т/га при збиральній вологості зерна 

14,5 %. Стійкість до засухи 8,0 балів, спеки – 8 балів, вилягання – 9 балів, 

пухирчастої та пилкової сажки – 9 балів. Вихід зерна при обмолоті близько 

80,6 %. 

Гібрид гомеостатичного типу, проте добре реагує на покращання умов 

вирощування, характеризується прискореною вологовіддачею. 

Рекомендовані густоти стояння рослин 60-70 тисяч на га. 

Материнська форма гібрида ДН Нур – сестринський гібрид Крос 159С 

стерильний за «С» типом. Чоловіча форма гібрида – лінія ДК281СВ 

відновник «С» типу стерильності. 
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ДН Патріот – трилінійний ранньостиглий гібрид кукурудзи 

(ФАО 190). Занесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні з 2017 р. Напрям використання – зерно. Рослини 

висотою 230-240 см, висота прикріплення качана 95-105 см. Качан 

циліндричної форми довжиною 22-23 см. Число рядів зерен на качані 14-16, 

стрижень червоний. Вихід зерна – 80-81 %. Зерно жовте, кременисто-

зубоподібне, маса 1000 зерен – 270-280 г. Гібрид ремонтантного типу, 

стійкий до ураження хворобами і шкідниками. Зона вирощування – Степ, 

Лісостеп, Полісся. Рекомендована передзбиральна густота стояння рослин: 

Степ – 60 тис. шт./га. 

СЕРЕДНЬОРАННІ: 

ДН Астра – Простий модифікований середньоранній гібрид кукурудзи 

(ФАО 270). Рослини високорослі 250-270 см, не кущаться. Висота 

прикріплення качана 110-120 см. Качани циліндричної форми довжиною 22-

24 см. Кількість рядів зерен на качані частіше 16. Стрижень в першому 

поколінні червоний. Вихід зерна 83-84 %. Зерно жовто-оранжеве, 

зубоподібне. Маса 1000 зерен 300-310 г. 

Гібрид високо стійкий до вегетативного та стеблового вилягання. 

Ураження основними хворобами і шкідниками менше за стандартні гібриди. 

Добре витримує тривалий перестій рослин. Потенційна врожайність зерна 

13,5 т/га. Середня врожайність у конкурсному випробуванні ДУ ІЗК НААН в 

у 2016 р. була 8,43 т/га, а в 2017 р. – 7,15 т/га при вологості зерна 18,7 та 1 ,3 

% відповідно за роками. Максимальна врожайність відмічена на зрошені в 

Інституті зрошуваного землеробства НААН України (м. Херсон) – 11,65 т/га. 

Характеризується дуже інтенсивною вологовіддачею зерном і добре 

реагує на покращання умов вирощування. Холодостійкість гібрида добра, 

при високій посухостійкості та жаростійкості. Густота стояння рослин 55-60 

тисяч рослин на 1 га в Степу і 80 тисяч можна висівати на зрошенні. 

Материнська форма гібрида ДН Астра – сестринський гібрид Крос266С 
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стерильна за «Сі» типом. Чоловіча форма – лінія ДК4315СВ відновник «Сі» 

типу стерильності. 

ДН Арго – простий між лінійний гібрид (ФАО 250). Занесений до 

Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні з 

2015 р. Тип використання – зерно, силос. Зони вирощування: Лісостеп, Степ, 

Полісся. Потенційна врожайність: зерна – 11,5-12,5 т/га, силосу – 60,0-

75,0 т/га. Стійкість до полягання (9 балів), морозостійкість (8 балів), 

засухостійкість (8 балів). Відзначається високою стійкістю до враження 

найбільш шкодочинними хворобами. Рослина: висота 200-220 см. Висота 

кріплення основного початку 85-95 см. Качан: циліндричної форми, 

довжиною 21-22 см, число рядів зерен – 14-16. Стержень червоного кольору, 

зерно – жовто-помаранчеве, зубоподібне, округлої форми. Маса – 1000 зерен 

270-280 г. Рекомендована густота на час збирання: Степ – 50-55 тис. шт./га. 

ДН Відрада – Простий модифікований середньоранній гібрид 

кукурудзи (ФАО 240). Рослини порівняно високорослі 230-240 см, не 

кущаться. Висота прикріплення качана 90-100 см. Качани довгі близько 23 см 

циліндричної форми. Кількість рядів зерен на качані 14-16. Стрижень в 

першому поколінні червоний. Вихід зерна 81,5 %. Зерно жовте, зубоподібне, 

округло-довгастої форми. Маса 1000 зерен 290-300 г. 

Гібрид має добру стійкість до кореневого та стеблового вилягання, 

відрізняється доброю стійкістю до посухи та жари. За роки випробування 

відмічена висока стійкість до пилкової та пухирчастої сажки, стійкий до 

фузаріозного пліснявіння. Врожайність зерна в конкурсному випробування у 

2017 р. склала 7,05 т/га, а у 2018 р. – 6,82 при вологості зерна при збиранні 

14,4 та 17,4 % відповідно за роками.  

Гібрид характеризується інтенсивною вологовіддачею зерном і добре 

реагує на покращання умов вирощування. Густота стояння рослин в 

Лісостепу 80-90 тисяч рослин на 1 га. 

Насіння на ділянках гібридизації вирощується на стерильній основі за 

схемою повного відновлення. Материнська форма гібрида ДН Відрада – 
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сестринський гібрид Крос 288С стерильний за «Сі» типом. Чоловіча форма – 

подвійно-гаплоїдна лінія ДК2831СВ відновник «Сі» типу стерильності. 

ДН Віта – простий модифікований гібрид (ФАО 270). Занесений до 

Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні з 

2017 р. Напрям використання – зерно. Рослина висотою 230-240 см, качан 

кріпиться на висоті 105-110 см. Качан довжиною 24 см, циліндричної форми, 

число рядів зерен – 14-16, стрижень – червоний. Вихід зерна – 81-83 %. Зерно 

жовто-помаранчеве, зубоподібне, маса 1000 зерен – 290-300 г. Гібрид стійкий 

до кореневого та стеблового вилягання, посухи та жари і враження найбільш 

шкодочинними хворобами і шкідниками. Зона вирощування – Степ, 

Лісостеп, Полісся. Рекомендована густота на момент збирання: Степ – 50-

55 тис. шт./га. Потенційна врожайність зерна – 10,0-11,0 т/га. 

ДН Корунд – простий модифікований гібрид (ФАО 250). Занесений до 

Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні з 

2015 р. Напрям використання – зерно. Рослина – високоросла (240-260 см), 

не кущиться. Качан кріпиться на висоті 100-110 см. Качан довжиною – 21-

22 см, циліндричної форми, число рядів зерен – 16, стрижень – червоний. 

Вихід зерна – 82-83 %. Зерно – жовто-оранжеве, зубоподібне. Маса 1000 

зерен – 300-310 г. Гібрид характеризується інтенсивною вологовіддачею 

зерном, має добру стійкість до кореневого та стеблового вилягання, 

відзначається доброю стійкістю до посухи та жари, летючої та пухирчастої 

сажки, фузаріозного пліснявіння. Зона вирощування – Степ, Лісостеп, 

Полісся. Передзбиральна густота рослин у Степу – 50-55 тис. шт./га. 

Потенційна врожайність зерна – 10,0-12,0 т/га. 

ДН Рубін – простий міжлінійний гібрид (ФАО 290). Занесений до 

Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні з 

2015 р. Гібрид зернового напрямку використання рекомендований для 

вирощування в Степу, Лісостепу, Полісся. Рослини висотою 220-230 см, 

висота прикріплення качана 85-95 см, стійка до вилягання. Качан довжиною 

20-22 см, циліндричної форми, кількість рядів зерен – 16, стрижень червоний. 
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Вихід зерна з качана – 84 %. Зерно червоно-помаранчове з червоною 

дорсальною частиною, округло-довгастої форми; зубоподібне, але з добре 

розвиненим роговидним прошарком. Маса 1000 зерен – 270-290 г. 

Гібрид характеризується підвищеним вмістом каротину (449-558 мг/кг), 

що в 1,6-1,9 рази більше ніж в зерні звичайної кукурудзи. Гібрид помірно 

холодостійкий, проте відзначається високою жаростійкістю та 

посухостійкістю, стійкий до враження пухирчастою сажкою, до стеблового 

та вегетативного вилягання. В окремі роки спостерігається ремонтантність 

рослин. Рекомендована передзбиральна густота в зоні Степу – 50 тис. шт./га. 

Потенційна врожайність зерна – 10,0-12,0 т/га. 

ДН Славиця – простий модифікований гібрид (ФАО 270). Занесений 

до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні з 

2017 р. Напрям використання – зерно. Рослина висотою 250-270 см, качан 

кріпиться на висоті 100-110 см. Качан довжиною 21-23 см, конусно-

циліндричної форми, число рядів зерен – 16-18, стрижень – червоний. Вихід 

зерна – 84-85 %. Зерно жовто-помаранчеве, кременисто-зубоподібне. Маса 

1000 – зерен 240-250 г. Гібрид гомеостатичного типу, проте добре реагує на 

покращання умов вирощування, характеризується прискореною 

вологовіддачею, стійкістю до вилягання та враження найбільш 

шкодочинними хворобами і шкідниками. Зона вирощування – Степ, 

Лісостеп, Полісся. Рекомендована густота на час збирання: Степ – 55-

60 тис. шт./га. Потенційна врожайність зерна – 11,5-12,0 т/га. 

СЕРЕДНЬОРАННІ: 

ДН Веста – простий міжлінійний гібрид (ФАО 370). Занесений до 

Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні з 

2016 р. Напрям використання – зерно, силос. Рослина висотою 240-260 см, не 

кущиться. Качан кріпиться на висоті 110-120 см. Качан довжиною – 22-23 см, 

циліндричної форми, число рядів зерен – 14-16, стрижень – червоний. Зерно 

– жовте, зубоподібне. Маса 1000 зерен – 350-360 г. Гібрид ремонтантного 

типу, універсального напрямку використання. Відзначається високою 
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стійкістю до враження найбільш шкодо чинними хворобами і шкідниками. 

Добре переносить короткочасні весняні похолодання, має високу стійкість до 

вилягання, вирізняється високою толерантністю до посухи та жари. Зона 

вирощування – Степ, Лісостеп. Передзбиральна густота рослин у Степу – 50-

55 тис. шт./га. Потенційна врожайність зерна – 10,0-12,0 т/га. Врожай зеленої 

маси – 50,0-60,0 т/га, врожайність зерна – 12,0-13,0 т/га. 

ДН Росток – простий гібрид (ФАО 340). Занесений до Державного 

реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні з 2017 р. Напрям 

використання – зерно, силос. Рослина висотою 260 см. Висота прикріплення 

качана – 105-110 см. Качан довжиною 23-25 см, циліндричний, кількість 

рядів зерен – 16, стрижень – червоний. Вихід зерна – 81-83 %. Зерно жовто-

помаранчеве, зубоподібне. Маса 1000 зерен – 300-330 г. Гібрид 

гомеостатичного типу. Стійкий до стеблового вилягання та до враження 

найбільш шкодочинними хворобами і шкідниками. Зона вирощування – 

Степ, Лісостеп. Рекомендована густота на час збирання: Степ – 50-

55 тис. шт./га. Потенційна врожайність зерна – 11,0-12,0 т/га. 

СЕРЕДНЬОПІЗНІ: 

ДН Софія – простий міжлінійний гібрид (ФАО 430). Занесений до 

Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні з 

2015 р. Напрям використання – зерно, силос. Рослина висотою 280-300 см. 

Висота прикріплення качана – 100-110 см. Качан довжиною – 24-26 см, 

циліндричний, кількість рядів зерен – 14-16, зерен в ряду – 40-45 шт, 

стрижень – червоний. Вихід зерна – 82-84 %. Зерно жовто-помаранчевого 

кольору, зубоподібне. Маса 1000 зерен – 320-350 г.  

Гібрид ремонтантного типу, універсального напрямку використання 

для зони Степу; характеризується добрим стартовим ростом, прекрасно 

реагує на покращення умов розвитку – внесення мінеральних добрив, 

зрошення. Відзначається високою стійкістю до враження найбільш 

шкодочинними хворобами і шкідниками – пухирчаста і летюча сажка, 

фузаріозні гнилі, кукурудзяний метелик та ін.  
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Добре переносить короткочасні весняні похолодання. Висока стійкість 

до вилягання (9 балів). Вирізняється високою посухостійкістю і 

жаростійкістю (8 балів). Формує високий врожай зеленої маси (50,0-60,0 т/га) 

з підвищеним вмістом сухих речовин (до 35 %). Зона вирощування – Степ, 

Лісостеп. Передзбиральна густота рослин в Степу – 40-45 тис. шт./га. 

Максимальна урожайність зерна – 14,2 т/га.  

ДН Олена – простий модифікований гібрид (ФАО 440). Занесений до 

Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні з 

2017 р. Напрям використання – зерно, силос. Рослина висотою 260-280 см. 

Висота прикріплення качана – 95-105 см. Качан довжиною 24-26 см, 

циліндричний, кількість рядів зерен – 16-18, зерен в ряду – 45-48, стрижень – 

червоний. Вихід зерна – 84,6 %. Зерно жовтого кольору, зубоподібне. Маса 

1000 зерен – 280-290 г. Гібрид ремонтантного типу, універсального напрямку 

використання для зони Степу, стійкий до вилягання і ламкості стебла, 

основними хворобами майже не уражається. Зона вирощування – Степ. 

Передзбиральна густота рослин у Степу – 40-45 на зрошенні – 55-

60 тис. шт./га. Потенційна врожайність зерна – 16,0-16,5 т/га. 

ДН Рава – простий міжлінійний гібрид (ФАО 500). Занесений до 

Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні з 

2017 р. Напрям використання – зерно, силос. Рослина висотою – 270-290 см, 

не кущиться. Качан кріпиться на висоті 100-110 см. Качан довжиною – 26 см, 

циліндричної форми, число рядів зерен – 16-18, стрижень – червоний. Вихід 

зерна – 84 %. Зерно – жовте, зубоподібне. Маса 1000 зерен – 290-300 г. 

Гібрид ремонтантного типу, має добру стійкість до кореневого та стеблового 

вилягання, відзначається доброю стійкістю до летючої та пухирчастої сажки, 

фузаріозного пліснявіння. Зона вирощування – Степ. Передзбиральна густота 

рослин у Степу – 40 тис. шт./га. Потенційна врожайність зерна – 16,0-

17,0 т/га, силосу – 56,-70,0 т/га. 

Нині проходять кваліфікаційну експертизу в УІЕСР гібриди кукурудзи: 

раньостиглі – ДН Аким, ДН Атон, ДН Страйд, Кассія; середньоранні – 
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ДН Велд, ДЗ Шквал, Шелбі, середньопізні – ДН Анаїт, Дельта, ДН Джура, 

Гранді 

 

Висновки до розділу 6: 

Представлена характеристика за господарсько-цінними ознаками 

гібридів кукурудзи занесених до Державного реєстру сортів рослин, 

придатних до поширення в Україні. Надано рекомендації щодо норми висіву, 

зазначено потенційну врожайність – ранньостиглих: ДН Меотида, ДН Нур, 

ДН Патріот, середньоранніх: ДН Астра, ДН Арго, ДН Відрада, ДН Віта, 

ДН Корунд, ДН Рубін, ДН Славиця, середньостиглих: ДН Веста, ДН Росток, 

середньопізніх: ДН Софія, ДН Олена, ДН Рава. 
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ВИСНОВКИ  

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове 

вирішення наукового завдання щодо створення, оцінки та добору вихідного 

матеріалу Змішаної зародкової плазми для селекції скоростиглих гібридів 

кукурудзи. За отриманими результатами досліджень сформульовано наступні 

висновки: 

1. Досліджено селекційне різноманіття скоростиглих самозапилених 

сімей S4, S5, S6 Змішаної геноплазми, яке стало основою для формування 

робочої колекції нових константних ліній кукурудзи з комплексом 

господарсько-цінних ознак, що повною мірою відповідають вимогам 

виробництва. Кращі зразки колекції залучені для започаткування нового 

циклу кумулятивної селекції. 

2. За результатами ідентифікації, оцінки та добору вихідного матеріалу за 

тривалістю періоду «сходи – цвітіння 50 % качанів» відібрано 15 сімей S6: 

ДК2133 311131, ДК2228 211121, ДК2865 221112, ДК2065 313113, ДК2109 121112, 

ДК2319 311112, ДК2828 222111, ДК305 121142, ДК2328 132111, ДК2831 221123, 

ДК2285 131111, ДК2319 112111, ДК2814 111131, ДК305 121122, ДК2821 332121, які 

вирізняються більш раннім цвітінням, в середньому на 4-5 діб, ніж їх вихідні 

лінії батьківські форми гібридів на базі яких вони створені та найбільш 

скоростигла лінія-стандарт ДК281 – (54 доби). 

3. Виявлено, що умови року істотно впливають на рівень прояву 

господарсько-цінних ознак самозапилених сімей S4-S6 та їх тесткросів: 

тривалість періоду «сходи – цвітіння 50 % качанів», «висота рослин» та 

«висота прикріплення качана», «врожайність зерна» та «збиральна вологість 

зерна». 

4. Біометричні показники самозапилених сімей (висота рослин, висота 

прикріплення качана), відповідають запитам виробництва, щодо 

механізованого збирання, що також уможливлює їх використовувати у 

наступних циклах кумулятивної селекції при створені нових скоростиглих 

ліній кукурудзи. 
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5. Найкращі селекційні результати отримані на базі вихідних ліній ДК219, 

ДК233, ДК265, ДК281 та ДК285, які забезпечили високий вихід кращих 

самозапилених сімей (7; 17; 7; 27 та 32 відповідно). 

6. У екстремальних умовах північного Степу України лінії ДК2109 223112, 

ДК9512 111311, ДК305 121142, ДК2285 131111, ДК2831 113111, характеризувались 

стабільним проявом висоти рослин у стресовому та сприятливому році, що 

опосередковано може вказувати на кращу їх адаптивну стійкість. 

7. Систематизація оцінок комбінаційної здатності нового вихідного 

матеріалу відносно врожайності зерна серед самозапилених сімей S6, 

уможливила виокремити 12 цінних константних ліній: ДК2881 233111, 

ДК9512 111311, ДК305 121142, ДК3128 131122, ДК2831 113111, ДК2109 233121, 

ДК2109 223112, ДК2828 112111, ДК2109 132111, ДК2228 131111, ДК305 121111, 

ДК2328 311131, які характеризувались стабільними позитивними значеннями 

оцінок ефектів ЗКЗ за роки досліджень. Новостворений селекційний матеріал 

доцільно використовувати для синтезу високопродуктивних гібридів 

степового екотипу. 

8. Аналіз ефектів комбінаційної здатності за показником «збиральна 

вологість зерна» уможливило виділити 15 ліній S6: ДК2285 132113, 

ДК2228 132111, ДК2228 222111, ДК9519 121311, ДК9512 311111, ДК2228 211121, 

ДК3109 211111, ДК9512 132111, ДК9526 121112, ДК305 311131, ДК2319 322111, 

ДК2328 223111, ДК3128 133112, ДК2285 131111, ДК2651 221112, які мали стабільно 

низькі ефекти ЗКЗ і вказує на можливість їх використання в селекційних 

програмах для отримання гібридних комбінацій з інтенсивною втратою 

вологи зерном при дозріванні. 

9. Добір на скорочення тривалості періоду сходи – цвітіння 50 % качанів 

серед тесткросів самозапилених сімей S6, уможливило відібрати 10 кращих 

гібридних комбінацій за врожайністю зерна, які зацвітали на 6-5 діб раніше 

за гібрид-стандарт Оржиця 237 МВ при вищій на 8,9-23,5 % врожайності 

зерна; 
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10. За результатами цілеспрямованого добору протягом гомозиготизації 

вибірок самозапилених сімей на заключному етапі S6 виділено 25,8 % 

тесткросів скоростиглих сімей S6, які за врожайністю зерна перевищували 

найбільш урожайний стандарт Подільський 274СВ на 0,58-1,52 т/га; 

11. У результаті успішного генерування нових самозапилених ліній 

створено на їх базі гібридні комбінації в яких гармонійно поєднуються 

скоростиглість, висока і стабільна врожайність та низька збиральна вологість 

зерна: Крос 267С х ДК305 121142, ДК 247МВ х ДК3128 131122, Крос 267С х 

ДК2831 113111, Крос 267С х ДК2109 233121, ДК 247МВ х ДК2109 223112, 

Крос 290С х ДК2828 112111, Крос 267С х ДК2109 223112, ДК247МВ 

х ДК2828 112111, Крос 267С х ДК2109 132111, ДК 247МВ х ДК2228 131111, 

ДК 247МВ х ДК305 121111, ДК 247МВ х ДК2328 311131, ДК 247МВ х 

ДК2133 322131, відповідні зразки перевищували стандарт Подільський 274СВ 

на 0,58-1,50 т/га.  

12. Встановлено, що успадкування ознаки «скоростиглість» в більшості 

випадків визначається адитивною дією генів. Позитивне наддомінування 

відмічено у 51 % гібридів, а позитивне домінування у – 27 % гібридів. 

13. Аналіз параметрів адаптивної здатності за ознакою «врожайність 

зерна» материнських компонентів гібридів кукурудзи засвідчив що, 

відповідно до ефектів загальної адаптивної здатності, кращим із них виявився 

Крос 267С (1,19), а найгіршим – Крос 290С (-0,99). 

14. Створені скоростиглі лінії ДК2831 113111 (шифр ДК2831СВ) та 

ДК2285 113111 (шифр ДК2285СВЗМ) занесені до Державного реєстру сортів 

рослин, придатних для поширення в Україні (авторські свідоцтва № 180423 

та 170413 відповідно). Перша є чоловічою формою ранньостиглого гібрида 

ДН Меотида та середньоранього ДН Відрада, занесених до Державного 

реєстру сортів рослин у 2019 р., а також гібридів ДН Акім і Дельта, які 

проходять кваліфікаційну експертизу в Українському інституті сортів 

рослин. Друга є складовою материнського компоненту гібрида ДН Славиця.  
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15. До Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні занесено 14 гібридів кукурудзи та 7 їх батьківських компонентів 

(Крос285М, Крос461М, ДК2064М, ДК2064СВЗМ, ДК2831СВ, ДК2285СВЗМ, 

ДК4315СВ). Серед зареєстрованих гібридів 9 відносяться до скоростиглої 

групи: ДН Нур (ФАО 170), ДН Патріот (ФАО 190), ДН Відрада (ФАО 240), 

ДН Арго (ФАО 250), ДН Астра (ФАО 250), ДН Корунд (ФАО 250), ДН Віта 

(ФАО 270), ДН Славиця (ФАО 270), ДН Рубін (ФАО 290). Більш пізні 5 

гібридів відносяться до середньостиглої групи – ДН Веста (ФАО 370) 

ДН Росток (ФАО 340) та середньопізньої – ДН Софія (ФАО 430), ДН Олена 

(ФАО 440), ДН Рава (ФАО 500). Кваліфікаційну експертизу в державному 

сортовипробуванні проходять 11 гібридів в т.ч. 5 ранньостиглих, 1 

середньоранній, 2 середньостиглих і 3 середньопізніх. 
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РЕКОМЕНДAЦІЇ  ДЛЯ СЕЛЕКЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ ТА 

ВИРОБНИЦТВА  

1. При селекції скоростиглих гібридів кукурудзи з інтенсивною 

вологовіддачею доцільно використовувати лінії: ДК305 121142, ДК3128 131122, 

ДК2831 113111, ДК2109 233121, ДК2109 223112, ДК2828 112111, ДК2109 223112, 

ДК2828 112111, ДК2109 132111, ДК2228 131111, ДК305 121111, ДК2328 311131, 

ДК2133 322131. 

2. Виробникам тваринницької продукції рекомендується при 

кормовиробництві залучати зерно гібриду ДН Рубін з підвищеним вмістом 

каротину (449-558 мг/кг), що в 1,6-1,9 рази більше ніж в зерні звичайної 

кукурудзи. 

3. Для товарного виробництва в усіх зонах кукурудзосіяння в Україні 

рекомендується асортимент гібридів, що відповідають сучасним запитам: 

ранньостиглі гібриди – ДН Меотида, ДН Нур, ДН Патріот, середньоранні – 

ДН Астра, ДН Арго, ДН Відрада, ДН Віта, ДН Рубін, ДН Корунд, 

ДН Славиця, середньостиглі – ДН Веста, ДН Росток, середньопізні – 

ДН Софія, ДН Олена, ДН Рава, які забезпечують приріст врожаю зерна на 

0,77-1,27 т/га порівняно зі стандартами відповідної групи стиглості. 
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ДОДАТОК А 

Середня тривалість періоду сходи-цвітіння 50 % качанів по групах 

самозапилених сімей різного рівня інбридингу залежно від вихідної форми, 

діб 

Вихідна форма 
Самозапилені 

сім’ї 

Рівень інбридингу 

S4 S5 S6 

ДК209 

ДК2014 58 58 54 

ДК2019 58 58 56 

ДК2065 54 54 54 

ДК2081 56 55 55 

ДК219 

ДК2109 52 50 49 

ДК2114 49 50 49 

ДК2133 50 54 53 

ДК2151 50 52 49 

ДК221 

ДК2214 51 49 49 

ДК2228 52 52 53 

ДК2281 55 50 49 

ДК2285 56 55 56 

ДК233 

ДК305 56 55 55 

ДК2314 56 56 54 

ДК2319 54 54 54 

ДК2321 55 55 55 

ДК2328 55 55 55 

ДК2351 57 56 56 

ДК265-5 

ДК2514 57 57 56 

ДК2528 53 53 55 

ДК2585 58 58 60 

ДК265 

ДК2614 54 53 56 

ДК2633 56 55 55 

ДК2651 55 55 55 

ДК285 

ДК2814 58 55 53 

ДК2821 53 54 55 

ДК2826 60 59 59 

ДК2828 55 54 55 

ДК2855 59 58 58 

ДК2881 57 57 58 

ДК281 

ДК2831 52 55 52 

ДК2851 54 54 51 

ДК2865 56 51 52 

ДК2885 55 49 50 

ДК233 

ДК3128 54 50 49 

ДК3151 55 55 54 

ДК3165 54 54 51 
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Вихідна форма 
Самозапилені 

сім’ї 

Рівень інбридингу 

S4 S5 S6 

ДК3185 52 49 50 

ДК3814 55 54 54 

ДК951 

ДК9512 57 57 59 

ДК9514 56 56 57 

ДК9519 57 57 58 

ДК9521 54 54 54 

ДК9526 55 54 56 

х  ±ts(x ) 56,2±0,15 55,7±0,12 55,9±0,12 

Lim (min-max) 49-64 49-64 49-64 

V, % 5,4 4,3 4,5 

НІР05 2,1 1,7 1,9 
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ДОДАТОК Б 

 

Дисперсійний аналіз комбінаційної здатності за ознакою «вологість зерна», 2012-2015 рр. 

Джерело 

дисперсії 

Сума квадратів, (ss) Ступінь свободи, (df) Середній квадрат, (ms) F факт. 

роки роки роки роки 

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Гібриди 128,0 198,0 239,2 338,1 242,0 200,0 274,0 274,0 0,53
* 

1,0
* 

0,9
* 

1,2
* 

1,98 6,01 4,35 8,58 

Повторення 33,7 8,1 0,5 186,1 2,0 2,0 2,0 2,0 16,8
* 

4,0
* 

0,2
* 

93,1
* 

63,1 24,4 1,2 64,7 

ЗКЗ ліній 13,7 31,4 34,2 51,0 98,0 87,0 98,0 98,0 0,1
* 

0,4
* 

0,3
* 

0,5
* 

1,6 6,6 5,2 10,8 

ЗКЗ тестерів 12,2 0,9 20,1 14,4 2,0 2,0 2,0 2,0 6,1
* 

0,4
* 

10,1
* 

7,2
* 

68,4 7,8 150,7 150,3 

СКЗ 18,9 33,5 26,3 49,1 142,0 111,0 174,0 174,0 0,1
* 

0,3
* 

0,2
* 

0,3
* 

1,5 5,5 2,3 5,9 

Помилка 129,2 65,9 548,0 78,8 484,0 400,0 0,1 548,0 0,3
* 

0,2
* 

0,2
*
 0,1

* 
- - - - 

Загальна 290,9 271,9 349,5 603,0 728,0 602,0 824,0 824,0 - - - - - - - - 

Примітка: 
*
 - суттєво при 5 % рівні значимості. 
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ДОДАТОК В 
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ДОДАТОК Г 
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ДОДАТОК Д 
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ДОДАТОК Е 
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ДОДАТОК Є 
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ДОДАТОК Ж 
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ДОДАТОК З 
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ДОДАТОК И 
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ДОДАТОК І 
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ДОДАТОК Й 
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ДОДАТОК К 
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ДОДАТОК Л 
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ДОДАТОК М 
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ДОДАТОК Н 
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ДОДАТОК О 
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ДОДАТОК П 
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ДОДАТОК Р 
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ДОДАТОК С 

 

 



218 
 

 

 

ДОДАТОК Т 
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ДОДАТОК У 
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ДОДАТОК Ф 
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ДОДАТОК Х 

 

 



222 
 

 

ДОДАТОК Ц 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ: 

Статті у фахових наукових виданнях України  

1. Гайдаш О. Л. Результати добору Змішаної зародкової плазми 

кукурудзи (Zea mays L.) серед самозапилених сімей S4 за тривалістю періоду 

«сходи-цвітіння 50 % качанів». Сортовивчення та охорона прав на сорти 

рослин. Київ, 2014. № 4 (25). С. 38–40. 

2. Черчель В. Ю., Гайдаш О. Л., Таганцова М. М. Морфобіологічна 

характеристика ліній кукурудзи Змішаної плазми в умовах Степу України. 

Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України. 

Дніпропетровськ, 2015. № 8. С. 99–104. (40 % авторства: планування і 

виконання експериментів, аналіз результатів, написання статті). 

3. Гайдаш О. Л. Оцінка комбінаційної здатності за врожайністю зерна 

самозапилених сімей S5 кукурудзи (Zea mays L.) Змішаної зародкової плазми. 

Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. Київ, 2016. № 1 (30). 

С. 62–65. 

4. Дзюбецький Б. В., Черчель В. Ю., Гайдаш О. Л. Оцінка нового 

скоростиглого вихідного матеріалу кукурудзи за ознакою «збиральна 

вологість зерна». Бюлетень Інституту сільського господарства степової 

зони НААН України. Дніпро, 2016. № 10. С. 10–15. (40 % авторства: 

планування і виконання експериментів, аналіз результатів, написання 

статті). 

5. Черчель В. Ю., Гайдаш О. Л. Селекція скоростиглих гібридів 

кукурудзи (Zea mays L.) на базі Змішаної зародкової плазми. Науковий 

журнал Зернові культури. Дніпро, 2017. № 1. Т. 1. С. 10–16. (50 % 

авторства: проведення досліджень, статистична обробка даних, написання 

статті). 

Статті в наукометричній базі Web of Science  

6. Черчель В. Ю., Гайдаш О. Л. Оцінка адаптивної здатності та 

екологічної стабільності скоростиглих гібридів кукурудзи (Zea mays L.) в 
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контрастних умовах випробування. Біологічний вісник МДПУ ім. Богдана 

Хмельницького. Мелітополь, 2016. № 6 (3). С. 18–25. (50 % авторства: 

проведення досліджень, статистична обробка даних, написання статті). 

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

7. Гайдаш О. Л. Добір вихідного матеріалу Змішаної плазми для 

селекції скоростиглих гібридів кукурудзи. Перспективи розвитку 

рослинницької галузі в сучасних економічних умовах : зб. тез міжнар. наук.-

практ. конф. присвяченої 50-й річниці від початку розвитку рисівництва в 

Україні. (м. Скадовськ, 6–8 серпня 2013 р.). Скадовськ; Інститут рису НААН 

України, 2013. С. 14–15. 

8. Гайдаш О. Л. Вологість зерна тесткросів кукурудзи створених на 

основі скоростиглих ліній Змішаної плазми. Стратегічні напрями сталого 

виробництва сільськогосподарської продукції на сучасному етапі розвитку 

аграрного комплексу України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. молодих 

вчених і спеціалістів. (м. Дніпропетровськ, 22–23 травня 2014 р.). 

Дніпропетровськ, 2014. С. 17–18. 

9. Гайдаш О. Л. Оцінка вихідного матеріалу Змішаної зародкової 

плазми кукурудзи за висотою рослин в різних умовах вологозабезпеченості. 

Стан і перспективи розвитку селекції та насінництва кукурудзи в умовах 

зміни клімату : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 7–9 липня 

2015 р.). Харків, 2015. С. 22–24. 

10. Гайдаш О. Л. Оцінка комбінаційної здатності самозапилених сімей 

S4 Змішаної зародкової плазми кукурудзи за урожайністю зерна. Сучасні 

аспекти селекції і насінництва кукурудзи, традиції та перспективи : тези 

доповідей міжнар. наук.-практ. конф. присвяченої святкуванню 75-річниці 

від дня заснування дослідної станції. (м. Чернівці, 10 вересня 2015 р.). 

Чернівці, 2015. С. 13–14. 

11. Черчель В. Ю., Гайдаш О. Л. Реакція тесткросів скоростиглих 

самозапилених сімей кукурудзи (Zea mays L.) на різні умови 
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вологозабезпечення. Селекція, генетика та технології вирощування 

сільськогосподарських культур : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. 

молодих вчених і спеціалістів. (с. Центральне, 21 квітня 2016 р.). Центральне, 

2016. С. 121–122. (50 % авторства: проведення досліджень, статистична 

обробка даних, написання статті). 

12. Черчель В. Ю., Гайдаш О. Л. Комбінаційна цінність самозапилених 

сімей S5 кукурудзи (Zea mays L.) Змішаної зародкової плазми. Роль наукових 

досліджень в забезпеченні процесів інноваційного розвитку аграрного 

виробництва України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених 

і спеціалістів (м. Дніпропетровськ, 25–26 травня 2016 р.). 

м. Дніпропетровськ, 2016. С. 39–40 с. (50 % авторства: проведення 

досліджень, статистична обробка даних, написання статті). 

13. Черчель В. Ю., Гайдаш О. Л. Результати вивчення адаптивної 

здатності та екологічної стабільності скоростиглих гібридів кукурудзи. 

Актуальні проблеми агропромислового виробництва України : матеріали 

Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених (с. Оброшино, 16 листопада 

2016 р.). Оброшино, 2016. С. 67–68. (50 % авторства: проведення 

досліджень, статистична обробка даних, написання статті). 

14. Черчель В. Ю., Гайдаш О. Л. Оцінка скоростиглого вихідного 

матеріалу кукурудзи на базі Змішаної зародкової плазми за комбінаційною 

здатністю врожайності зерна. Селекція, генетика та технологія вирощування 

сільськогосподарських культур : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. 

молодих вчених і спеціалістів (с. Центральне, 21 квітня 2017 р.). 

с. Центральне, 2017. С. 135. (50 % авторства: проведення досліджень, 

статистична обробка даних, написання статті). 

15. Гайдаш О. Л. Оцінка комбінаційної цінності скоростиглих ліній 

кукурудзи за вологістю зерна при збиранні. Наукове забезпечення 

інноваційного розвитку агропромислового комплексу в умовах змін клімату : 

матеріали міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених і спеціалістів 

(м. Дніпро, 25-26 травня 2017 р.). Дніпро, 2017. С. 21–23. 
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Наукові праці, які додатково відображають результати дисертації 

(Авторські свідоцтва гібридів кукурудзи та їх батьківських компонентів, 

які зареєстровані в Україні) 

16. А. с. № 190071. Кукурудза звичайна. (Zea mayz L.). Гібрид 

ДН Меотида / Дзюбецький Б. В., Черчель В. Ю., Федько М. М., 

Олізько О. П., Гайдаш О. Л., Негода Т. В., Плотка В. В., Бондарь Т. М., 

Рябченко Е. М., Ольховик М. С. (Україна). № 15009143; Заявлено 18.12.2015; 

дата реєстрації 13.02.2019; опубліковано в Бюлетені «Охорона прав на сорти 

рослин» офіційне видання. № 1. 2019. С. 62. / Міністерство аграрної політики 

та продовольства України. (авторство 5 %). 

17. А. с. № 190180. Україна. Кукурудза звичайна. (Zea mayz L.). 

ДН Нур. Автори: Дзюбецький Б. В., Черчель В. Ю., Федько М. М., 

Олізько О. П., Гайдаш О. Л., Негода Т. В., Плотка В. В., Абельмасов О. В., 

Рябченко Е. М., Юхимович О. Р. (Україна). – № 17009032; Заявлено 

19.12.2017; дата реєстрації 13.02.2019; опубліковано в Бюлетені «Охорона 

прав на сорти рослин» офіційне видання № 1. 2019. С. 175. / Міністерство 

аграрної політики та продовольства України. (авторство 5 %). 

18. А. с. № 170352. Україна. Кукурудза звичайна. (Zea mayz L.). 

ДН Патріот. Автори: Дзюбецький Б. В., Черчель В. Ю., Федько М. М., 

Олізько О. П., Гайдаш О. Л., Негода Т. В., Плотка В. В., Абельмасов О. В. 

Рябченко Е. М. Юхимович О. Р. (Україна). – № 14009195; Заявлено 

27.11.2014; дата реєстрації 16.03.2017; опубліковано в Бюлетені «Охорона 

прав на сорти рослин» офіційне видання № 2. 2017. С. 66. / Міністерство 

аграрної політики та продовольства України. (авторство 5 %). 

19. А. с. № 180394. Україна. Кукурудза звичайна. (Zea mayz L.). 

ДН Астра. Автори: Дзюбецький Б. В., Черчель В. Ю., Федько М. М., 

Боденко Н. А., Гайдаш О. Л., Негода Т. В., Рябченко Е. М., 

Гандуріна Ю. Ю., Бондарь Т. М., Плотка В. В. (Україна). – № 15009144; 

Заявлено 18.12.2015; дата реєстрації 02.03.2018; опубліковано в Бюлетені 
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«Охорона прав на сорти рослин» офіційне видання № 2. 2018. С. 182. / 

Міністерство аграрної політики та продовольства України. (авторство 5 %). 

20. А. с. № 150427. Україна. Кукурудза звичайна. (Zea mayz L.). 

ДН Арго. Автори: Дзюбецький Б. В., Черчель В. Ю., Федько М. М., 

Боденко Н. А. Юхимович О. Р., Ільченко Л. А., Гайдаш О. Л., 

Коробко Ю. А., Рябченко Е. М., Плотка В. В. (Україна). – № 12004209: 

Заявлено 12.12.2012; дата реєстрації 20.03.2015; опубліковано в Бюлетені 

«Охорона прав на сорти рослин» офіційне видання № 1. ч. 1. 2015. С. 56. / 

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України. (авторство 5 %). 

21. А. с. № 190124. Кукурудза звичайна. (Zea mayz L.). Гібрид 

ДН Відрада. Дзюбецький Б. В., Черчель В. Ю., Федько М. М., Боденко Н. А., 

Гайдаш О. Л., Негода Т. В., Рябченко Е. М., Купар Ю. Ю., Сень О. В., 

Годзь М. В. (Україна). № 17009003; заявлено 06.01.2017; дата реєстрації 

13.02.2019; опубліковано в Бюлетені «Охорона прав на сорти рослин» 

офіційне видання. № 1. 2019. С. 64. / Міністерство аграрної політики та 

продовольства України. (авторство 5 %) 

22. А. с. № 170347. Україна. Кукурудза звичайна. (Zea mayz L.). 

ДН Віта. Автори: Дзюбецький Б. В., Черчель В. Ю., Федько М. М., 

Ільченко Л. А., Боденко Н. А., Гайдаш О. Л., Коробко Ю. А., Бондарь Т. М., 

Рябченко Е. М., Купар І. М. (Україна). – № 14009188; Заявлено 27.11.2014; 

дата реєстрації 16.03.2017; опубліковано в Бюлетені «Охорона прав на сорти 

рослин» офіційне видання № 2. 2017. С. 66. / Міністерство аграрної політики 

та продовольства України. (авторство 5 %). 

23. А. с. № 150421. Україна. Кукурудза звичайна. (Zea mayz L.). 

ДН Корунд. Автори: Дзюбецький Б. В., Черчель В. Ю., Федько М. М., 

Ільченко Л. А., Рябченко Е. М., Гайдаш О. Л., Федоренко Е. М., 

Деркач К. В., Галечко І. Д. (Україна). – № 12004133; Заялено 29.11.2011; дата 

реєстрації 20.03.2015; опубліковано в Бюлетені «Охорона прав на сорти 

рослин» офіційне видання № 1.ч. 2. 2015. С. 197. / Державна ветеринарна та 

фітосанітарна служба України. (авторство 5 %). 
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24. А. с. № 150422. Україна. Кукурудза звичайна. (Zea mayz L.). 

ДН Рубін. Автори: Дзюбецький Б. В., Черчель В. Ю., Федько М. М., 

Марочко В. А., Боденко Н. А., Гайдаш О. Л., Олізько О. П., Негода Т. В., 

Гусак Ю. В., Бернацький М. М. (Україна). – № 12004135; Заявлено 

12.12.2012; дата реєстрації 20.03.2015; опубліковано в Бюлетені «Охорона 

прав на сорти рослин» офіційне видання № 1.ч.1. 2015. С. 56. / Державна 

ветеринарна та фітосанітарна служба України. (авторство 5 %). 

25. А. с. № 170349. Україна. Кукурудза звичайна. (Zea mayz L.). 

ДН Славиця. Автори: Дзюбецький Б. В. Федько М. М., Черенков А. В. 

Черчель В. Ю., Негода Т. В., Боденко Н.А., Гайдаш О. Л., Олізько О. П., 

Рябченко О. П. Плотка В. В. (Україна). – № 14009192; Заявлено 27.11.2014; 

дата реєстрації 16.03.2017; опубліковано в Бюлетені «Охорона прав на сорти 

рослин» офіційне видання № 2. 2017. С. 66. / Міністерство аграрної політики 

та продовольства України. (авторство 5 %). 

26. А. с. № 160376. Україна. Кукурудза звичайна. (Zea mayz L.). 

ДН Веста. Автори: Дзюбецький Б. В., Черчель В. Ю., Федько М. М., 

Ільченко Л. А., Юхимович О. Р., Гайдаш О. Л., Боденко Н. А., 

Коробко Ю. А., Рябченко Е. М., Абельмасов О. В. (Україна) – № 13009253: 

Заялено 05.12.2013; дата реєстрації 19.04.2016; опубліковано в Бюлетені 

«Охорона прав на сорти рослин» офіційне видання № 4. 2016. С. 79. / 

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України. (авторство 5 %). 

27. А. с. № 170346. Україна. Кукурудза звичайна. (Zea mayz L.). 

ДН Росток. Автори: Дзюбецький Б. В., Федько М. М., Черчель В. Ю., 

Ільченко Л. А., Боденко Н. А., Гайдаш О. Л., Рябченко Е. М., Купар І. М., 

Федоренко Е. М., Кирпа М. Я. (Україна). – № 14009185; Заявлено 27.11.2014; 

дата реєстрації 16.03.2017; опубліковано в Бюлетені «Охорона прав на сорти 

рослин» офіційне видання № 2. 2017. С. 66. / Міністерство аграрної політики 

та продовольства України. (авторство 5 %). 

28. А. с. № 150413. Україна. Кукурудза звичайна. (Zea mayz L.). 

ДН Софія. Автори: Дзюбецький Б. В., Черчель В. Ю., Федько М. М., 
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Ільченко Л. А., Гусак Ю. В., Юхимович О. Р., Гайдаш О. Л., Галечко І. Д., 

Боденко Н. А., Рубан В. С. (Україна). – № 11004244; Заявлено 29.11.2011; 

дата реєстрації 20.03.2015; опубліковано в Бюлетені «Охорона прав на сорти 

рослин» офіційне видання № 1.ч.1. 2015. С. 56. / Державна ветеринарна та 

фітосанітарна служба України. (авторство 5 %). 

29. А. с. № 170350. Україна. Кукурудза звичайна. (Zea mayz L.). 

ДН Олена. Автори: Дзюбецький Б. В., Черчель В. Ю., Федько М. М., 

Ільченко Л. А., Боденко Н. А., Гайдаш О. Л., Рябченко Е. М., Купар І. М., 

Федоренко Е. М., Олізько О. П. (Україна). – № 14009193; Заявлено 

27.11.2014; дата реєстрації 16.03.2017; опубліковано в Бюлетені «Охорона 

прав на сорти рослин» офіційне видання № 2. 2017. С. 66. / Міністерство 

аграрної політики та продовольства України. (авторство 5 %). 

30. А. с. № 170282. Україна. Кукурудза звичайна. (Zea mayz L.). 

ДН Рава. Автори: Дзюбецький Б. В., Черчель В. Ю., Ільченко Л. А., 

Рябченко Е. М., Гайдаш О. Л., Федоренко Е. М., Боденко Н. А., 

Федько М. М.,Купар І. М., Кирпа М. Я. (Україна). – № 13009251; Заявлено 

05.12.2013; дата реєстрації 16.03.2017; опубліковано в Бюлетені «Охорона 

прав на сорти рослин» офіційне видання № 2. 2017. С. 162. / Міністерство 

аграрної політики та продовольства України. (авторство 5 %). 

31. А. с. № 160394. Україна. Кукурудза звичайна-батьківський 

компонент, (Zea mayz L.). ДК2064М. Автори: Дзюбецький Б. В., 

Черчель В. Ю., Федько М. М., Боденко Н. А., Рябченко Е. М., 

Абельмасов О. В., Гайдаш О. Л. (Україна). – № 13909252: Заявлено 

05.12.2013; дата реєстрації 19.04.2016; опубліковано в Бюлетені «Охорона 

прав на сорти рослин» офіційне видання № 4. 2016. С. 96. / Державна 

ветеринарна та фітосанітарна служба України. (авторство 10 %). 

32. А. с. № 160386. Україна. Кукурудза звичайна-батьківський 

компонент, (Zea mayz L.). ДК2064СВЗМ. Автори: Дзюбецький Б. В., 

Черчель В. Ю., Федько М. М., Боденко Н. А., Рябченко Е. М., 

Абельмасов О. В., Гайдаш О. Л. (Україна). – № 13909244; Заявлено 
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05.12.2013; дата реєстрації 19.04.2016; опубліковано в Бюлетені «Охорона 

прав на сорти рослин» офіційне видання № 4. 2016. С. 97. / Державна 

ветеринарна та фітосанітарна служба України. (авторство 10 %). 

33. А. с. № 170413. Україна. Кукурудза звичайна-батьківський 

компонент, (Zea mayz L.). ДК2285СВЗМ. Автори: Дзюбецький Б. В., 

Федько М. М., Черчель В. Ю., Гайдаш О. Л. (Україна). – № 14909209: 

Заявлено 27.11.2014; дата реєстрації 16.03.2017; опубліковано в Бюлетені 

«Охорона прав на сорти рослин» офіційне видання № 2. 2017. С. 87. / 

Міністерство аграрної політики та продовольства України. (авторство 10 %). 

34. А. с. № 180423. Україна. Кукурудза звичайна-батьківський 

компонент, (Zea mayz L.). ДК2831СВ. Автори: Дзюбецький Б. В., 

Федько М. М., Черчель В. Ю., Гайдаш О. Л. (Україна). – № 15909179: 

Заявлено 18.12.2015; дата реєстрації 02.03.2018; опубліковано в Бюлетені 

“Охорона прав на сорти рослин” офіційне видання № 2. 2018. С 226. / 

Міністерство аграрної політики та продовольства України. (авторство 10 %). 

35. А. с. № 180422. Україна. Кукурудза звичайна-батьківський 

компонент, (Zea mayz L.). ДК4315СВ. Автори: Дзюбецький Б. В., 

Федько М. М., Черчель В. Ю., Гайдаш О. Л. (Україна). – № 15909178: 

Заявлено 18.12.2015; дата реєстрації 02.03.2018; опубліковано в Бюлетені 

«Охорона прав на сорти рослин» офіційне видання № 2. 2018. С 227. / 

Міністерство аграрної політики та продовольства України. (авторство 10 %). 

36. А. с. №170417. Україна. Кукурудза звичайна-батьківський 

компонент, (Zea mayz L.). Крос285М. Автори: Дзюбецький Б. В., 

Федько М. М., Черчель В. Ю., Гайдаш О. Л. (Україна). – № 14909213; 

Заявлено 27.11.2014; дата реєстрації 13.03.2017; опубліковано в Бюлетені 

«Охорона прав на сорти рослин» офіційне видання № 2. 2017. С. 335. / 

Міністерство аграрної політики та продовольства України. (авторство 20 %). 

37. А. с. № 170412. Україна. Кукурудза звичайна-батьківський компонент, 

(Zea mayz L.). Крос 461М. Автори: Дзюбецький Б. В., Федько М. М., 

Черчель В. Ю., Гайдаш О. Л., Купар І. М. (Україна). – № 14909208: Заявлено 
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27.11.2014; дата реєстрації 13.03.2017; опубліковано в Бюлетені «Охорона 

прав на сорти рослин» офіційне видання № 2. 2017. С. 332. / Міністерство 

аграрної політики та продовольства України. (авторство 20 %). 


