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АНОТАЦІЯ 

Купар Ю. Ю. Ідентифікація генетичного походження селекційного 

матеріалу при гетерозисній селекції. – 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, 2021. 

У дисертаційній роботі проаналізовано сучасний стан і результати 

досліджень вітчизняних та закордонних учених щодо визначення 

генетичного походження селекційного матеріалу кукурудзи шляхом 

встановлення генетичних дистанцій та селекційних показників інбредних 

ліній кукурудзи різних генетичних плазм (BSSS, Iodent, Lancaster та Змішана) 

та досліджена господарська цінність експериментальних гібридів створених 

за їх участю. 

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 різних зародкових плазм за основними господарсько-цінними 

показниками та визначено найбільш ефективні гетерозисні пари для 

використання в практичній селекції при створенні високоврожайних гібридів. 

У першому розділі проаналізовано праці вітчизняних та закордонних 

вчених з питань селекції щодо ідентифікації генетичного походження 

селекційного матеріалу кукурудзи. За результатами дослідженнь з’ясовано, 

що успішне ведення гетерозисної селекції кукурудзи можливе лише при 

повному розумінні та знанні характеристик і особливостей генофонду 

інбредного вихідного матеріалу, його селекційної цінності та спадкових рис. 

У другому розділі надано характеристику метереологічних умов, що 

складалися в роки проведення досліджень. Розділ також включає основні 

методики, відповідно до    яких   були   проведені   польові   та   лабораторні  
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дослідження, надано опис вихідного матеріалу. 

У третьому розділі представлені результати оцінки вихідного матеріалу 

різних генетичних груп за основними господарсько-цінними ознаками. 

Наведена характеристика вихідних ліній за морфобіологічними ознаками та 

показана важлива роль різного за генетичним походженням вихідного 

матеріалу на результативність добору нових інбредних ліній. Наведені 

результати аналізу комбінаційної здатності (КЗ) стосовно врожайності зерна 

ліній різних генетичних груп кукурудзи. Найвищим рівнем позитивних 

оцінок ЗКЗ та стабільністю їх прояву за всі роки досліджень 

характеризувались лінії групи Змішана. Достовірно високими і стабільними 

оцінками ефектів ЗКЗ відзначились наступні лінії: ДК310 (BSSS), ДК365, 

ДК2311, ДК7408, ДК2575 (Iodent), ДК6356 (Lancaster), ДК3155, ДК3151 

(Змішана). Вони характеризувались стабільністю урожайності зерна в 

стресові роки та позитивною реакцією на покращання умов вирощування. 

Одночасно високі варіанси СКЗ та ефекти ЗКЗ мали лінії ДК310 (BSSS), 

ДК365 (Iodent), ДК402, ДК4454, ДК3151 (Змішана), які доцільно 

використовувати для одержання високоурожайних простих гібридів. 

У четвертому розділі наведено результати визначення рівня 

гіпотетичного гетерозису в сестринських схрещуваннях. Найвищим середнім 

рівнем гіпотетичного гетерозису за три роки випробувань відзначились такі 

гібриди у групі:  BSSS –  ДКС3151×ДК311 (175 %), ДК2369МВ×ДК310 

(174,4 %), ДК2396МВ×ДКС3151 (168,6 %), ДКС3151×ДК310 

та  ДКС3151×ДК3821 (168,5 %); у групі Iodent – ДК55×ДК364 (181,6 %), 

ДК277×ДК364 (169,4 %) та ДК277×ДК7420 (159,6 %); Lancaster – 

ДК6356×ДК267МВ (143,3 %), ДК3044×ДК267МВ (124,2 %) та 

ДК267МВ×ДК1853 (120,8 %); Змішана – ДК4441×ДК4454 (178,1 %), 

ДК4441×ДКМ-3 (154,2 %) та ДК446×ДК401 (140,3 %), що свідчить про 

слабку спорідненість вказаних зразків. Встановлено мінімальне розходження 

за частотою однонуклеотидних замін між лініями у генетичних групах: BSSS 

– ДК3824 та ДК310 (0,003); Iodent – ДК7408 та ДК7420 (0,047); Lancaster – 
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ДК6353 та ДК6356 (0,083); Змішана – ДК446 та ДК4454 (0,165), що свідчить 

про високий рівень їх спорідненості. Виявлено максимальний поліморфізм 

між лініями у наступних групах: BSSS – ДК311 та ДК3151 (0,468); Iodent – 

ДК364 і ДК277 (0,496);  Lancaster – ДК267МВ та ДК6356 (0,467); Змішана – 

ДК3155 та ДК2368 (0,519), що свідчить про неспорідненість зразків. 

Виявлено лінії, які можуть бути рекомендовані  як базові для характеристики 

типових ознак у групі: BSSS – ДК2396МВ; Iodent – ДК55; Lancaster – 

ДК6353; Змішана – ДКМ-3. Лінії найбільш відмінні від інших зразків у 

межах групи можна використовувати як компоненти в гібридних комбінаціях 

у групі: BSSS – ДКС3151 (0,398);  Iodent – ДК364 (0,415);  Lancaster – 

ДК267МВ (0,380); Змішана – ДК2368 (0,425). 

У п’ятому розділі наведено результати оцінки новостворених гібридів 

кукурудзи за основними господарсько-цінними ознаками. Відзначена значна 

варіабельність основних господарсько-цінних ознак тесткросів константних 

ліній основних базових плазм: BSSS, Iodent, Lancaster та Змішана у роки з 

різним рівнем вологозабезпечення. Виділено тесткроси: ДК3044×ДК3151, 

ДК3151×ДК4454, ДК3151×ДК3155, ДК365×ДК6356 та ДК3044×ДК3155 з 

значно вищими показниками урожайності зерна порівняно з гібридами-

стандартами. Встановлено, що тесткроси, створені за матрицею 

Lancaster×Iodent, більш стабільні за врожайністю. Гібриди ліній групи 

Змішана характеризувались максимальною “тривалістю періоду „сходи–

цвітіння 50% качанів”. Гібриди, створені на базі ліній BSSS, 

характеризувались найбільшою висотою рослин і найнижчою висотою 

прикріплення продуктивного качана, а також мінімальною середньою 

“тривалістю періоду сходи–цвітіння 50 % качанів”. Зразки групи Iodent мали 

максимальне середнє значення ознаки ''висота прикріплення продуктивного 

качана'', а тесткроси ліній плазми Lancaster характеризувались стабільністю 

морфобіологічних ознак за роки досліджень. 

На основі проведених досліджень можна зробити висновок, що виявлені 

зв'язки генетичної різноякісності самозапилених ліній та їх ідентифікація за 
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певними гетерозисними групами плазм відкриває можливості раціонального 

використання вихідного матеріалу при цілеспрямованому доборі батьківських 

форм для селекції високопродуктивних гібридів кукурудзи. 

Завдяки дослідженням за темою дисертаційної роботи до Державного 

реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні занесені 

середньоранні гібриди: ДН Астра, ДН Відрада, ДН Фієста та 

середньостиглий ДН Булат. 

Ключові слова: кукурудза, селекція, гібрид,  геноплазма, інбредні лінії, 

гетерозис, тесткроси, ідентифікація, комбінаційна здатність, генетична 

дистанція. 

ANNOTATION 

 
Kupar Yu. Yu. Identification of the genetic origin of selection material in 

heterosis selection. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of 

agricultural sciences (doctor of philosophy) on a specialty 06.01.05 – "Breeding 

and seed production" (201 – Agonomy). – State Institution Institute of Grain Crops 

of NAAS of Ukraine, Dnipro, 2021. 

The dissertation analyzes the current state and results of research by 

domestic and foreign scientists to determine the genetic origin of maize breeding 

material by establishing genetic distances and selection and economic value of 

maize inbred lines of different genetic plasmas (BSSS, Iodent, Lancaster and their 

Mixed) and Mixed. 

The introduction highlights the relevance of the topic, the relationship with 

scientific programs, plans, topics, goals and objectives of research, which was 

achieved by studying the selection value of self–pollinated corn lines of different 

germ plasmas on the main economically valuable indicators and identified the most 

effective heterosis pairs for use. in practical selection to create high–yielding 

hybrids. 

The  first  section  analyzes  the  work  of domestic and foreign scientists on 
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breeding to identify the genetic origin of breeding material of corn. According to 

the results of research, it is found that successful heterosis selection of corn is 

possible with a full understanding and knowledge of the characteristics and 

features of the gene pool of inbred source material, its selection value and 

hereditary traits. 

The second section describes the meteorological conditions that developed 

during the years of research. The section also includes the main methods according 

to which field and laboratory studies were conducted, a description of the source 

material is provided. 

The third section presents the results of evaluation of the source material of 

different genetic groups on the main economic and valuable traits. The 

characteristics of the source lines by morpho–biological features are given and the 

important role of the source material of different origin on the effectiveness of the 

selection of new inbred lines is shown. The section also includes the results of the 

analysis of the combination ability (KZ) in relation to the grain yield of lines of 

different genetic groups of maize. The lines of the mixed group were characterized 

by the highest level of positive assessments of CKZ and stability of their 

manifestation for all years of research. Lines DK310 (BSSS), DK365, DK2311, 

DK7408, DK2575 (Iodent), DK6356 (Lancaster), DK3155, DK3151 (Mixed) were 

marked by significantly high and stable estimates of the effects of CKZ. They were 

characterized by a stable manifestation of grain yields in stressful years and a 

positive response to improved growing conditions. Simultaneously, high variants 

of SCR and effects of SCR had lines DK310 (BSSS), DK365 (Iodent), DK402, 

DK4454, DK3151 (Mixed), which are more appropriate to use to obtain high-

yielding simple hybrids. 

The fourth section presents the results of determining the level of 

hypothetical heterosis in nursing crosses. It is known that the highest average level 

of hypothetical heterosis for three years of testing was observed in the following 

hybrids in the group: BSSS – DKS3151×DK311 (175 %), DK2369MV×DK310 

(174,4 %), DK2396MV×DKS3151 (168,6 %), DKS3151×DK310 and 
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DKS3151×DK3821 (168,5 %); in the Iodent group – DK55×DK364 (181,6 %), 

DK277×DK364 (169,4 %) and DK277×DK7420 (159,6 %); Lancaster – 

DK6356×DK267MV (143,3 %), DK3044×DK267MV (124,2 %) and 

DK267MV×DK1853 (120,8 %); Mixed – DK4441×DK4454 (178,1 %), 

DK4441×DKM-3 (154,2 %) and DK446×DK401 (140,3 %), which indicates that 

the selection samples are not related. There was also a minimal difference in the 

frequency of single nucleotide substitutions between the lines in the group: BSSS – 

DK3824 and DK310 (0,003); Iodent – DK7408 and DK7420 (0,047); Lancaster – 

DK6353 and DK6356 (0,083); Mixed – DK446 and DK4454 (0,165), which 

indicates a high level of relatedness and revealed the maximum polymorphism 

between the lines in the group: BSSS – DK311 and DK3151 (0,468); Iodent–  

DK364 and DK277 (0,496); Lancaster – DK267MV and DK6356 (0,467); Mixed 

– DK3155 and DK2368 (0,519), which indicates the relatedness of the 

samples.The lines which can be recommended as base for the characteristic of 

typical signs in group are revealed: BSSS – DK2396MV; Iodent – DK55; 

Lancaster – DK6353; Mixed – DKM-3, and the lines are the most different from 

other samples within the group may be recommended for use as components in 

hybrid combinations in the group: BSSS – DKS3151 (0,398); Iodent – DK364 

(0,415); Lancaster – DK267MV (0,380); Mixed – DK2368 (0,425). 

The fifth section presents the results of the evaluation of newly created 

maize hybrids on the main economic and valuable traits. Significant variability of 

the main economic and valuable features in test crosses of constant lines of the 

main base plasmas: BSSS, Iodent, Lancaster and Mixed in years with different 

levels of moisture. Selected test crosses: DK3044×DK3151, DK3151×DK4454, 

DK3151×DK3155, DK365×DK6356 and DK3044×DK3155 with significantly 

higher grain yields compared to standard hybrids. It was found that testcrosses 

based on the Lancaster×Iodent matrix are more stable in terms of yield. Hybrids of 

lines of the Mixed group were characterized by the maximum experimentally the 

duration of the period “50% of cobs”. Hybrids created on the basis of BSSS lines 

were characterized by the highest plant height and the lowest height of productive 
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cob attachment, as well as the minimum experimental duration of the period of 

"flowering 50% of cobs" and had the highest percentage of early hybrids. Samples 

of the Iodent group had the maximum experimental values of the indicator "height 

of attachment of the productive cob" and test crosses of Lancaster plasma lines 

were characterized by the stability of morphobiological traits over the years of the 

study. 

Based on the research, we can conclude that the identified links of genetic 

diversity of self–pollinated lines and their identification by certain heterosis groups 

of plasmas opens the possibility of rational use of starting material in targeted 

selection of parental forms for selection of high–yielding maize hybrids. 

Due to research conducted on the topic of dissertation work in the State 

Register of plant varieties suitable for distribution in Ukraine included medium-

early hybrids: DN Astra, DN Vidrada, DN Fiesta and medium-ripe DN Bulat. 

Key words: maize, selection, hybrid, genoplasm, inbred lines, heterosis, 

testcross, identification, combination ability, genetic distanc. 
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рослин» офіційне видання 2018. № 2. С. 182. / Міністерство аграрної 

політики та продовольства України (авторство 5 %).  

9. 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. 2019. № 1. С. 64. / Міністерство аграрної політики та 

продовольства України (авторство 5 %). 

10. А. с. № 170343. Кукурудза звичайна. Гібрид ДН Фієста / 

Б. В. Дзюбецький, В. Ю. Черчель, О. П. Олізько, О. В. Абельмасов, 

Т. М. Бондарь, М. М. Федько, Ю. Ю. Гандуріна, Т. М. Сатарова, А. В. Бебех, 

І. М. Купар (Україна). № 14009181; заявл. 27.11.2014; опубл. в Бюлетені 
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Автори: Б. В. Дзюбецький, М. М. Федько, В. Ю. Черчель, Н. А. Боденко, Е. 

М. Рябченко, О. П. Рябченко, Ю. Ю. Гандуріна, Л. А. Ільченко, 

О. П. Юхимович, В. В. Плотка (Україна). – № 113009250: Заявлено 

25.11.2013; дата реєстрації 18.03.2016; опубліковано в Бюлетні “Охорона 

прав на сорти рослин” офіційне видання. 2016. № 3. С. 76. (авторство 5 %). 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 
 

ДУ ІЗК НААН  – Державна установа Інститут зернових культур 

Національної академії аграрних наук України; 

ГД 
 
ВОС 
 
BDI-III 
 
SNP 
 
 
Hhip 

 

– генетична дистанція; 
 

– тест на відмінність, однорідність, стабільність; 
 
– панель SNP маркерів; 
 
– однонуклеотидний поліморфізм 
(singlenucleotidepolymorphism); 
 
 – гіпотетичний гетерозис; 

ЗКЗ  – загальна комбінаційна здатність; 

СКЗ  – специфічна комбінаційна здатність; 

НІР05  – найменша істотна різниця для 5 %-вого рівня значущості; 

x   – середня арифметична, вибіркова середня; 

±ts(x )  – довірчий інтервал; 

V  – коефіцієнт варіації, мінливості; 

n  – кількість зразків; 

r  – коефіцієнт кореляції; 

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

досліду при 5 %–вому рівні значущості; 

НІР05 (g(i)-g(j)) 

 

 

Rн/м 

 

 – найменша суттєва різниця ефектів ЗКЗ для попарного 

порівняння при 5 %-вому рівні значущості; 

 

 – індекс співвідношення між врожайностю та збиральною 
вологостю зерна; 

st – стандарт. 
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ВСТУП 

 

Багаторічний досвід практичної селекції кукурудзи свідчить, що для 

забезпечення високого рівня гетерозису в гібридах дуже важливим є 

цілеспрямований, науково обґрунтований підбір альтернативних компонентів 

схрещувань. Тому першочерговим завданням у гетерозисній селекції є 

ретельний аналіз перспективних типів зародкової плазми. Адже підсумком 

вірного компонування складових гібрида є використання альтернативних 

гетерозисних моделей на базі різних типів зародкової плазми, адаптованих до 

відповідних зон вирощування, з високим потенціалом врожайності зерна і 

комплексом інших господарсько-цінних ознак. 

Актуальність теми. Поряд зі створенням та покращанням вихідного 

матеріалу різних зародкових плазм не менш важливим завданням сучасної 

селекції кукурудзи залишається коректна та своєчасна його ідентифікація за 

генетичним походженням. Для цього використовується багато різних методів 

оцінки різноманітності вихідного матеріалу: за фенотипом, за гетерозисними 

показниками, за родоводом на основі даних “pedigree”, за допомогою 

молекулярних генетичних маркерів та ін. 

В останній час для ідентифікації зародкової плазми широко 

використовуються молекулярно-генетичні методи досліджень і ДНК-

технології як більш дешеві, ефективні та результативні. Особливої уваги 

заслуговують методи RLFP, PCR та SNP, які дозволяють виявити 

внутрішньовидову мінливість на рівні ДНК, що робить можливим 

паспортизацію, класифікацію і розподіл вихідного матеріалу на групи  

залежно від їх генетичних взаємовідносин. 

Одними з найбільш доступних та дешевих, порівняно з іншими типами 

маркерів, є SNP-маркери, які використовуються при широкогеномній 

селекції, що дозволяє замість ідентифікації окремих значущих маркерів 

використовувати для прогнозування прояву необхідної ознаки вплив усіх 

маркерів. За допомогою цих маркерів можна прискорити добір та оцінку 
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кращих  рекомбінантів і відкрити нові гетерозисні комбінації та групи. Проте 

результати подібних досліджень потребують перевірки селекційного 

матеріалу в конкретних польових та екологічних умовах. 

Тому порівняльна характеристика різних методів ідентифікації 

вихідного селекційного матеріалу таких як система діалельних та топкросних 

схрещувань, класифікація за родоводом pedigree та біометричними 

показниками, використання SNP-маркерів є актуальним питанням сучасної 

селекції кукурудзи. 

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

Дисертаційна робота є складовою частиною досліджень відділу селекції і 

насінництва зернових культур ДУ Інститут зернових культур НААН України, 

які здобувачка виконала у 2013–2016 рр. за завданням 2011–2015 рр. (номер 

Державної реєстрації 0116U001239) «Розробити науково-методологічні 

основи селекції середньостиглих і середньопізніх гібридів кукурудзи (ФАО 

300-500) адаптованих до умов Лісостепу і Степу України» згідно ПНД 

«Зернові культури»; у 2016–2020 рр. «Розробити агроекологічний комплекс 

підвищення продуктивності зернових культур на основі новітніх досягнень у 

селекції та ресурсо-адаптованих моделей технологій для різних 

сільськогосподарських зон» згідно ПНД «Технологія вирощування зернових 

культур. Селекція кукурудзи і сорго».  

Мета і задачі досліджень. Встановлення генетичних дистанцій та 

селекційно-господарської цінності інбредних ліній кукурудзи селекції 

Інституту зернових культур НААН за допомогою різних методів визначення 

генетичного походження селекційного матеріалу кукурудзи. 

Для досягнення мети було поставлено наступні завдання: 

– виявити рівень спорідненості інбредних ліній кукурудзи різних 

генетичних груп на основі оцінки гетерозисних ефектів, показників ВОС, 

генетичних дистанцій; 

– оцінити лінії per se за основними селекційними та господарсько-

цінними ознаками та визначити їх комбінаційну здатність; 
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– визначити цінність ліній різних зародкових плазм кукурудзи в 

гетерозисній селекції високопродуктивних гібридів та визначити найбільш 

перспективні гетерозисні моделі для кожної групи геноплазм; 

– дослідити вплив умов вирощування рослин на господарсько-цінні 

показники ліній та гібридів залежно від їх генетичного походження; 

– виділити нові високоврожайні гібриди кукурудзи, які здатні 

забезпечувати високі і стабільні врожаї зерна. 

Об’єкт досліджень − ідентифікація генетичного походження 

селекційного матеріалу кукурудзи (Zea mais) різних геноплазм. 

Предмет досліджень – особливості прояву властивостей вихідного 

матеріалу інбредних ліній кукурудзи різних генетичних плазм (BSSS, 

Lancaster, Iodent та Змішана) та експериментальних гібридів за їх участю. 

Методи дослідження. Метод SNP – генотипування. Методи польових 

досліджень: порівняльне випробування ліній різних геноплазм та гібридів 

створених за їх участю, відносно різних селекційних показників. 

Вимірювально–ваговий і статистичний – для визначення комбінаційної 

здатності та оцінки достовірності отриманих результатів. 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше порівняно методи 

ідентифікації генетичного походження самозапильних ліній генетичних 

плазм BSSS, Iodent, Lancaster, Змішана на основі “pedigree” на перших етапах 

селекції, запропоновані найбільш ефективні етапи ідентифікації 

самозапилених ліній в процесі їх створення і вивчення. Визначено залежність 

їхніх параметрів від умов років дослідження ВОС–показників, показників 

гіпотетичного гетерозису, генетичних дистанцій.  

Виділено лінії з високою комбінаційною здатністю відносно 

врожайності зерна та низької збиральної вологості. 

Досліджено варіювання основних господарсько-цінних ознак залежно 

від погодних умов років та генетичного походження ліній та гібридів. 

Визначені кращі гетерозисні моделі для кожної генетичної групи при 

створенні конкурентоздатних середньостиглих гібридів ДК315(Змішана)× 
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BSSS, ДК633/325(Змішана)×Iodent, (ДК275М×ДК301(Iodent))×Lancaster та 

(ДК633/325(Змішана))×Змішана.  

Виділено кращі тесткроси ліній групи BSSS – ДК721×ДК310, 

ДК721×ДК3705 та ДК315×ДК3821; Iodent – (ДК296С×ДК2953)×ДК2311, 

ДК633/325×ДК2575, (ДК296С×ДК2953)×ДК2575; Lancaster – 

ДК365×ДК6356, (ДК275М×ДК301)×ДК2973, (ДК275М×ДК301)×ДК6356; 

Змішана – ДК3044× ДК3151, ДК3151×ДК4454, ДК3151×ДК3155. 

Практичне значення одержаних результатів. Визначено найбільш 

ефективні методи ідентифікації генетичного походження селекційного 

матеріалу: ВОС-тест, SNP-аналіз для визначення генетичних дистанцій і 

рівень гіпотетичного гетерозису. Запропоновані найбільш перспективні лінії 

для використання в практичній селекції: ДК311 і ДК3151 – геноплазма BSSS; 

ДК364 і ДК277 – Iodent; ДК267МВ і ДК6356 – Lancaster; ДК3155 і ДК2368 – 

Змішана. 

До Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в 

Україні, внесено нові середньоранні високоврожайні гібриди кукурудзи 

степового екотипу –  ДН Фієста, ДН Астра та ДН Відрада та середньостиглий 

– ДН Булат, які за врожайністю зерна перевищують національні стандарти на 

5–10 %. 

Гібриди середньоранній     ДС Амага та середньостиглий     ДС Сула 

проходять державне сортовипробування. 

Особистий внесок здобувача. Здобувачем сплановано та проведено 

польові і лабораторні дослідження, програму схрещувань і 

сортовипробування отриманого матеріалу, виконано супутні спостереження, 

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

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 20–50 %. Авторство у створенні вже 

зареєстрованих чотирьох гібридів кукурудзи – 5 %.  
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Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи доповідались автором на науково-методичних радах ДУ Інститут 

зернових культур НААН України у 2014–2016 рр.; Всеукраїнській науково-

практичній конференції молодих вчених і спеціалістів «Роль наукових 

досліджень в забезпеченні процесів інноваційного розвитку аграрного 

виробництва України» (м. Дніпропетровськ, 25–26 травня 2016 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Наукові здобутки: проєкти, 

дослідження, перспективи» (м. Старобільск, 15–16 грудня 2020 р.). 

Публікації. За результатами досліджень опубліковано 5 статей, у 

фахових наукових виданнях України – 4, 1 – у міжнародному фаховому 

виданні, 2 – тези наукових конференцій, отримано 4 авторських свідоцтва на 

гібриди.  

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертаційна робота 

викладена на 182 сторінках комп’ютерного тексту (з них 139 сторінка 

основного тексту). Складається зі вступу, 6 розділів, висновків, 

рекомендацій, списку використаних джерел (289 найменувань, з яких – 63 

латиницею). Роботу проілюстровано 63 таблицями, 7 рисунками та 2 

додатками. Авторські публікації в списку використаних джерел: 193, 197, 

198, 202, 208, 229, 248. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ВИХІДНИЙ МАТЕРІАЛ КУКУРУДЗИ РІЗНИХ ГЕНЕТИЧНИХ ПЛАЗМ 

ПРИ ГЕТЕРОЗИСНІЙ СЕЛЕКЦІЇ 

 

1.1 Сучасна зародкова плазма в гетерозисній селекції 

 

Сучасний селекційний генофонд кукурудзи це результат багатьох 

циклів схрещувань та доборів, який представлений кількома типами 

зародкової плазми. Зародкові плазми – це групи всередині культурного виду, 

які об’єднують значну кількість споріднених генотипів [1,2,3]. Певний тип 

зародкової плазми включає в себе генотипи, які мають спільне філогенетичне 

походження, тобто беруть початок від одного вихідного сорту і з високою 

імовірністю містять споріднений спадковий матеріал [4]. 

У сучасних умовах ефективне ведення селекції гібридної кукурудзи 

неможливе без глибокого розуміння та осмислення генофонду вихідного 

матеріалу, історії його розвитку, основних джерел зародкової плазми, 

сучасних тенденцій використання та синтезу нових рекомбінацій 

гетерозисних груп [5]. 

A. R. Hallauer вказує [6], що розвиток гетерозисної селекції кукурудзи 

започаткований в перші роки ХХ сторіччя, з моменту розробки та 

обґрунтування інбридинго-гібридаційної системи G. H. Shull в 1909-1910 рр. 

[7-8]. Саме з цього часу починається масове створення інбредного вихідного 

матеріалу і випробовування кращих гібридний комбінацій. 

Як повідомляє A. F. Troyer [9] у США в 1920-их роках при створенні 

інбредних ліній було самозапилено близько тисячі вільнозапилених сортів 

кукурудзи. Деякі сорти були більш розповсюджені та популярні ніж інші. Це 

було біля 10 % широкоадаптованих сортів на основі яких створені видатні 

інбредні лінії в перші десятиріччя розвитку гібридної кукурудзи [10]. Їх 
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генетична плазма збереглася і тепер складає близько 87 % генофонду 

сучасних гібридів США [11]. 

J. S. C. Smith та ін. приводять результати аналізу педігрі гібридів 

селекційної компанії „Pioneer Hi-Bred International” за 90 років [12]. За цей 

період компанія, яка контролює більше 42 % ринку гібридного насіння 

кукурудзи [14], використала понад 50 першоджерел зародкової плазми, але 

лише шість мали вклад в генофонд ліній більше 10 % (BSSS, Iodent, Krug, 

Midland, Reid i WF Reid). 

A. F. Troyer, розділив генофонд сучасної кукурудзи на п’ять 

генетичних плазм: Reid Yellow Dent (включаючи BSSS, Iodent та ін.); 

Minnesota; Lancaster Sure Crop; Northwestern-Dent; Learning Corn [14]. 

Проаналізувавши 70 % запатентованої в США зубоподібної генетичної 

плазми, подібну класифікацію наводять M. A. Mikel та J. W. Dudley (окрім 

двох нових груп, які отримано з комерційних гібридів та Maiz Amargo) [13]. 

P. T. Nelson з співавторами [15] в більш пізніх дослідженнях оцінили 

запатентовану в США генетичну плазму за допомогою маркерних генів. 

Вони вказують, що захищений генетичний пул можна розділити на 7 груп: 

В73, А632, Мо17, РН207, Oh43, В37 та змішана. 

Отже, завдяки своїм видатним селекційним характеристикам, основні 

генетичні плазми кукурудзяного поясу США набули загальносвітового 

значення. Інбредний матеріал цих зародкових плазм займає провідне місце в 

селекційних програмах країн Західної та Східної Європи [16-19], Молдови 

[20-24], Росії [25-28], Китаю [29-30], України [31-35] та ін. 

Створення та використання нових циклів інбредних ліній кукурудзи з 

обмеженої кількості зародкових плазм призводить до постійного звуження 

генетичної різноманітності вихідного матеріалу. Це може призвести до 

неможливості подальшого генетичного покращання потенційної 

урожайності, збільшення вразливості генотипів до несприятливих погодних 

умов, шкідників, хвороб, а також до загрози подальшої генетичної ерозії [36]. 

З іншого боку, ці генетично вузькі пули дуже цінні активи, оскільки вони – 
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скупчення сприятливих алелей, які слідують з численних циклів рекомбінації 

і широкого добору [37].  

Селекційними установами нашої країни ведуться постійні роботи та 

пошуки, щодо інтрогресії нової зародкової генетичної плазми.  

Чудовим джерелом цінних ознак є сорти і популяції з широким 

генетичним ресурсом. Але, на жаль, виділення з них конкурентних 

самозапилених ліній в чистому вигляді з ряду причин практично неможливе 

[38]. Найкращим шляхом її отримання на основі таких джерел є схрещування 

їх з елітним інбредним матеріалом та подальше самозапилення і 

беккросування до елітного генотипу [6]. 

Так, за даними Б. В. Дзюбецького та ін. [39], починаючи з 1970 р. 

лабораторія селекції кукурудзи Інституту зернових культур використала у 

роботі більше 100  популяцій з Югославії, Угорщини, Польщі, Мексики та 

Китаю. Інтрогресія нової різноманітної генетичної плазми дійсно додає 

різноманітності, але якщо б вона широко використовувалась, то найбільш 

вірогідно, уповільнила би селекційний прогрес за короткий період. Мабуть, 

пройде багато селекційних циклів, перш ніж ця нова генетична плазма 

покращить свої господарсько-цінні ознаки, щоб напряму удосконалити 

комерційну сільськогосподарську культуру [40]. 

У даний час в багатьох селекційних установах України при створенні 

нових самозапильних ліній використовується інтродукований матеріал з 

невідомим родоводом. Це, як правило, лінії, які несуть в собі зародкову 

плазму різних генетичних груп: BSSS (Рейд), Айодент, Ланкастер, змішана та 

ін. [40-44]. 

Гетерозисна група Рейд походить від вільно запилюваного сорту Reid 

Yellow Dent. Роберт Рейд розпочав створення сорту в 1846 р., а роботу над 

покращенням продовжив його син Джеймс Л. Рейд. Вихідним матеріалом 

слугувала зубоподібна кукурудза від Гордона Хопкінса із Огайо, 

перезапилена місцевою ранньостиглою кремнистою кукурудзою Litle Yellow. 

При використанні методу масового добору Джеймс віддав перевагу середнім 
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за розміром качанам, з яскраво жовтими, густо сидячими, довгими і відносно 

гладкими зернівками і тонкому червоному стрижню з 18-22 рядами зерен. 

Відбір вівся також на енергійний ріст рослин і високий вихід дозрілого 

сухого зерна [45]. Сорт Reid Yellow Dent став джерелом для створення 

видатної самозапильної лінії Wf9, одного із батьківських компонентів 

гібридів, які займали більше 30 % посівних площ США протягом 30 років. Це 

зробило її найпопулярнішою інбредною лінією всіх часів [46]. 

Зародкова плазма сорту Reid Yellow Dent широко використовувалась 

при створенні нових самозапильних ліній серед селекціонерів України, Росії 

та Молдови [47-49]. С. І. Мустяца виділяє зародкову плазму Рейд, як цінний 

вихідний матеріал для створення ранньостиглих ліній [50]. 

Із сорту Reid Yellow Dent походить відома елітна зародкова плазма 

Iodent, яка увійшла до складу 15 % усієї задокументованої гібридної 

кукурудзи США [51] і внесок якої постійно збільшується у зв’язку з 

використанням у комерційних селекційних програмах [52]. 

Плазму Iodent Reid створив професор L. C. Burnett, проводячи добір на 

високу врожайність і ранньостиглість качанорядним методом із сорту Reid 

Yellow Dent. Робота проводилася протягом 1909-1922 рр. на дослідній станції 

в штаті Айова США, звідси і походить скорочена назва сорту [53].  

Зародкова плазма Iodent була вдосконалена і використовується фірмою 

Pioneer HI [54]. Історію її розвитку A. F. Troyer подає в огляді перших шести 

циклів розмноження, які були розпочаті в 1940 р. Перший цикл починався на 

базі ліній Idt (І205А) та І205, які в 1920-х роках виділив методом інбридингу 

з сорту Iodent Reid доктор Jenkins [55]. Виділені у наступних циклах добору 

лінії генетичних груп Modern Iodent та Early Iodent (PHG29, PH207, PHP02) 

стали основними попередниками майже половини сучасних комерційних 

інбредних ліній Pioneer HI [56]. Згідно даних J. S. C. Smith [57], лінії плазми 

Iodent протягом 1930-1999 рр. входили до складу 15 % комерційних гібридів 

цієї фірми.  

Лінії зародкової плазми  Айодент  характеризуються, як правило, добре  
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вираженою зубоподібністю зерна та відносяться переважно до 

середньостиглої групи стиглості. Характерною селекційною ознакою є 

висока комбінаційна здатність в схрещуваннях з лініями групи Ланкастер, 

Лаукон, Міндсенпуста, Рейд (BSSS) та Міннесота 13 [58]. 

У дослідженнях селекціонерів ІЗК НААН підтверджена схильність 

ліній зародкової плазми Айодент до формування більше одного качана на 

рослині і здатність витримувати високі густоти стояння рослин. Лінії даної 

групи проявляють високу стійкість до основних хвороб та шкідників, 

відзначаються унікальною властивістю вологовіддачі із зерна при дозріванні, 

міцним середньорослим стеблом та відмінною пилкоутворюючою здатністю. 

Проте негативною стороною є низька холодостійкість і середня посухо- та 

жаростійкість [59]. 

Однією із успішних спроб створення видатного вихідного матеріалу із 

зародкової плазми  Reid Yellow Dent було формування доктором G. Sprague в 

1933-1934 рр. синтетичної популяції Iowa Stiff Stalk Synthetik (BSSS) [60]. До 

перезапилення були залучені 20 інбредних ліній з підвищеною міцністю 

стебла. Близько 75 % із цих ліній отримані із покращених гетерозисних 

підгруп, виділених із сорту Reid Yellow Dent [61]. 

З моменту створення BSSS було проведено чотири незалежних 

програми періодичного добору: три – на основі продуктивності тесткросів і 

одна – на основі продуктивності інбредних ліній [62]. Основними критеріями 

селекційного добору, при виконанні цих програм були високий урожай та 

низька вологість зерна, добре розвинена коренева система і міцне стебло [63]. 

Внаслідок проведених різних циклів добору і модифікацій на базі 

синтетика BSSS були створені такі видатні лінії, як В14, В14А, В37, В64, В68 

та В37, внесок яких в геном гібридної кукурудзи США становив 8 % [64]. Ці 

лінії та їх наступні версії: А632, А634, СМ105, DKPB80, LH74, LH82, LH283, 

PHG39, PHG86 є найбільш визначними і входять до складу сучасних 

генетичних плазм відомих насіннєвих компаній “Monsanto” та “Pioneer HI”. 

Найбільш успішним представником популяції BSSS є лінія В37, внесок якої в  
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сучасну американську комерційну зародкову плазму зубоподібної кукурудзи 

залишається незмінним [65]. 

На відміну від генетичних груп, створених із сортів, які не мають 

чітких родоводів, генетичний склад синтетиків є завжди задокументований, 

що полегшує планування селекційних програм [66]. Лінії генетичної групи 

BSSS найкраще комбінуються з лініями плазм Lancaster та Iodent. 

Гетерозисна група Lancaster походить від напівкремнистого сорту 

Lancaster Sure Crop, створеного братами Херші (Hershey) в окрузі Ланкастер, 

штат Пенсільванія протягом 1860-1920 рр., який був рекомендований у 

1936 р. дослідною станцією для сівби в п’яти штатах східної частини США 

[67]. Із вихідного місцевого сорту з довгими качанами і блідо-ліловим 

забарвленням зерна добір проводився на помірну довжину, швидке 

дозрівання, виповненість качанів з чистими стрижнями без плісняви. Після 

багаторазового схрещування з пізньостиглими зубоподібними сортами, знову 

проводили зворотні схрещування з сортами Lancaster, супроводжуючи їх 

добором на кременисті, з гладкою поверхнею, більш довгі качани [68]. 

Різноманітність зародкової плазми Lancaster Sure Crop представлена в 

37 публічно створених інбредних лініях, які отримані від двох інбредних 

ліній першого циклу Oh40B і C103. Крім того, в процесі селекційної роботи 

гетерозисна група Lancaster була значно модифікована в сторону зменшення 

вмісту первинної плазми і збільшення non-Lancaster зародкової плазми, в 

тому числі Reid Yellow Dent. У 36 із 37 досліджуваних ліній вміст плазми 

non-Lancaster становив 50 % і більше [69]. Такі відомі лінії плазми Lancaster, 

як Mo17, Oh43, C123, A619, Oh40, Oh45, Oh551, Oh55, Va35, Va59 були 

визнані шедеврами американської селекції і входили до складу багатьох 

комерційних гібридів [51, 68]. 

При аналізі педігрі 1132 інбредних ліній із 48 насіннєвих компаній, 

запатентованих в США протягом 25 років, було виявлено, що генетичний 

внесок лінії Мо17 знизився з 8,6 до1,7 %, а внесок ліній Oh43 збільшився з 

1,5  до  3,9 %.  У   зародковій   плазмі  всесвітньовідомої   фірми   “Монсанто”  
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внесок Мо17 в значній мірі був замінений PHI3737, який отриманий з плазми 

Iodent. Проте лінія Мо17, як і раніше, має генетичний відбиток в 47 сучасних 

інбредних лініях. Лінія Oh43 впливає на зародкову плазму фірми “Монсанто” 

безпосередньо та через своїх нащадків: LH123, LH185 і LH287 [51]. 

Майже 5 % генофонду сучасних гібридів в США походять від Lancaster 

Sure Crop [70]. За морфологічними ознаками лінії плазми Lancaster 

характеризуються середньо- і високорослими рослинами з малою кількістю 

листків світло-зеленого кольору. Качани довгі та циліндричної форми з 10-14 

рядами крупних і круглих світло-жовтих зерен [69]. 

Основна частина ліній відноситься до середньо- і пізньостиглої групи, 

відзначаються інтенсивним стартовим ростом та добре комбінуються з 

лініями гетерозисних груп Рейд, Айодент та Лаукон [59,72]. 

Вирішення проблеми створення та виділення нової зародкової плазми 

всіх груп стиглості, з метою розширення генетичної різноманітності, 

значною мірою залежить від використання ліній “змішаної” плазми [38]. 

Міжгрупові рекомбінації елітних інбредних ліній різних зародкових 

плазм, які незалежно одна від одної, добре поєднуються з альтернативною 

гетерозисною плазмою в комерційних гібридах, призвели до успішного 

створення нових гетерозисних підгруп (Oh43×Lancaster C103, Oh07-Midland× 

Oh43, Iodent×Midland/Oh07, Iodent×stiff stalk, Maiz Amargo 41.2504b×B73). 

M. A. Mikel та J. W. Dudley вказують на значну кількість популярних ліній у 

базі патентів США, які за родоводом відносяться до “змішаної” плазми. 

Внаслідок такого поліпшення вихідного матеріалу зберігається комбінаційна 

здатність, а різноманітність зародкових плазм підвищується за рахунок нових 

рекомбінантних підгруп [73-74]. 

Створенню ліній із змішаної плазми та використанню даних ліній у 

селекційних програмах присвячені роботи багатьох вітчизняних та 

закордоних селекціонерів [75-78]. 

Внаслідок багаторічного вивчення гібридних комбінацій між різними 

гетерозисними групами та виділення найбільш успішних із них, в світовій 



27  

практиці з’явилося поняття “гетерозисна модель” (“Heterotic pattern”) [68]. 

Вперше в 20-х рр. минулого століття, Richey [79] у своїх дослідженнях 

переконливо довів, що схрещування географічно та генетично віддалених 

батьків виявляють високу продуктивність. Ця інформація призвела до 

розвитку концепції гетерозисних моделей в кукурудзі. 

Відома і широко використана в кукурузному поясі США гетерозисна 

модель Reid (BSSS)×Lancaster була найбільш поширеною схемою, яка 

застосовувалась комерційними насіннєвими компаніями при виробництві 

гібридів кукурудзи для районів з помірним кліматом у всьому світі. Дві 

батьківські популяції цієї гетерозисної моделі добре адаптовані до різних 

географічних регіонів США, а також мали різну генетичну основу [68]. 

Гібриди фірми “Pioneer Hi-Bred”, створені в 70-х рр. ХХ століття 3732 

(генетична модель BSSS-B37×Iodent) та 3780 (генетична модель B14×Oh43), 

за більше ніж 20 років займали посівні площі близько 25 млн. га і 20 млн. га, 

відповідно, а 15 млн. га комбінація В73×Мо17 [71]. 

Для урізноманітнення гібридного генофонду кукурудзи деякими 

авторами було запропоновано проведення досліджень з вивчення 

альтернативних гетерозисних моделей для кукурудзяного поясу США [70]. 

Перші систематичні спроби визначити гетерозисні моделі, які були б 

альтернативними для Reid×Lancaster, зробили K. D. Kauffman et al. [80]. 

Серед 10 сортів було виділено дві перспективні альтернативні гетерозисні 

групи: Leaming і Mindland, які походять із різних регіонів і мають різні 

морфологічні характеристики. Гетерозисні моделі Leaming×Reid та 

Leaming×Lancaster були визначені як альтернативні для гетерозисних 

моделей Iowa Stiff Stalk Synhetic (BSSS)×Lancaster [81-83]. 

Гетерозисні групи та гетерозисні моделі кукурудзи ретельно вивчались 

в різних грунтово-кліматичних умовах всього світу [84]. Результати 

досліджень E. B. Godshalk та K. D. Kauffman [80] вказують на значний 

потенціал використання екзотичної зародкової плазми (Argentine flint, ETO, 
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Tuxpeno) для поліпшення вихідного матеріалу із зони помірного клімату, 

особливо ліній, отриманих із Мо17 і Oh43. 

У дослідженнях С. І. Мустяца та ін. вказують, що гетерозисна модель 

BSSS-B37×Iodent забезпечила найвищу урожайність зерна в сприятливих та 

посушливих умовах Республіки Молдова. А в прохолодному та короткому 

сезоні Білорусії найкращою гетерозисною моделлю зернового типу була 

Iodent×Euroflint та Iodent×BSSS-B37, Lancaster×Iodent – для гібридів 

силосного типу [59]. 

В умовах Степу України, за результатами досліджень, найбільш 

оптимальними для створення високоврожайних гібридів є гетерозисні моделі 

Айодент×Ланкастер [85], C103×BSSS, Iodent×C103, (Iodent×BSSS)×C103, 

(Oh43×BSSS)×C103 [86], Iodent×Mo17 [87], а оптимальне поєднання 

пластичності і стабільності урожайності забезпечували гібриди на базі 

гетерозисних комбінацій Лаукон×Мо17 та Лаукон×(Oh43×B37) [88]. 

Поняття гетерозисних груп і моделей має фундаментальне значення 

для гібридної теорії та селекційної практики. Аргументи теоретичних і 

експериментальних досліджень вказують на вигідність групування 

зародкової плазми на різні гетерозисні групи та моделі [89]. 

 

1.2 Методи оцінки та ідентифікації вихідного матеріалу 

 

Сучасні програми по селекції кукурудзи ґрунтуються на виявленні і 

використанні гетерозисних груп та моделей [90]. Після створення та 

покращання нових самозапильних ліній, наступним кроком селекційної 

роботи є оцінка їх генетичної та селекційної цінності [91]. 

Основним генетичним ресурсом при створенні гібридів кукурудзи є 

константні самозапильні лінії [92]. Ефективність селекції нових 

високопродуктивних гібридів залежить від схрещування генетично 

різноманітного вихідного матеріалу [93]. 

Згідно  G. H. Shull [7] і D. F. Iones [94], які започаткували використання 
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самозапильних ліній у селекції кукурудзи, за приблизними розрахунками 

було створено 1 млн. різних ліній [95], але тільки 0,01–0,1 % від цієї кількості 

знайшли застосування в комерційних гібридах. У провідній насіннєвій 

компанії Pioneer Hi–Bred кожен рік створюється до 700 нових інбредних 

ліній [96]. 

Ідентифікація інбредних ліній полягає у визначенні їхніх біометричних 

показників, насіннєвої продуктивності, рівня гетерозису, при схрещуваннях з 

іншими генотипами та комплексу селекційних ознак [97]. Щорічно гібридні 

комбінації створюються і випробовуються селекціонерами з метою виділення 

найбільш продуктивних із них. Ця робота призводить до величезних об’ємів 

випробувань і не завжди гарантує отримання очікуваного результату [98].  

Щоб виявити кращі лінії, які будуть проявляти високий рівень 

гетерозису в схрещуваннях, не проводячи при цьому тестування великої 

кількості всіх можливих комбінацій, селекціонерам необхідна своєчасна і 

повна інформація про генетичну різноманітність вихідного матеріалу [99]. 

Класифікація інбредних ліній на гетерозисні групи проводиться 

залежно від інформації по їх педігрі та стосовно комбінаційної здатності 

[100]. Ці гетерозисні групи використовуються як зародкові плазми і значно 

підвищують ефективність селекційних програм [101]. 

Головним показником, який характеризує генетичну і селекційну 

цінність інбредних ліній при оцінці є їх комбінаційна здатність за різними 

ознаками і, в першу чергу, відносно урожайності зерна [102]. 

Вона успадковується при самозапиленні та схрещуванні і певною 

мірою залежить від умов навколишнього середовища [103]. Перші спроби 

вивчення генетичної основи цієї ознаки призвели до її розподілу на загальну 

комбінаційну здатність (ЗКЗ), яка зумовлюється адитивними спадковими 

факторами, і специфічну комбінаційну здатність (СКЗ), в основі якої лежить 

неадитивна взаємодія генів – епістаз, наддомінування, домінування [104].  

ЗКЗ певної лінії виражається середньою величиною гетерозису у всіх 

гібридних  комбінаціях  отриманих  за  її   участю,  а   СКЗ   характеризується 
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рівнем гетерозису у тієї чи іншої конкретної гібридної комбінації [103].  

Для коректної оцінки комбінаційної здатності більшість дослідників 

проводили схрещування ліній за різними схемами з наступним 

випробуванням тесткросів. Найбільш ефективними із них є діалельна схема 

та топкрос [104]. 

При оцінці комбінаційної здатності великої кількості ліній найбільш 

доцільно використовувати топкросну схему схрещування [105]. Точність 

оцінки ефектів комбінаційної здатності залежить від вибору тестерів [104] та 

підвищується при збільшенні їх кількості [106]. 

Дослідження закордонних і вітчизняних селекціонерів підтверджують 

ефективність застосування неспоріднених інбредних ліній з високою 

комбінаційною здатністю як тестерів, для оцінки ЗКЗ та СКЗ створюваного 

вихідного матеріалу кукурудзи [107–109]. 

При визначенні генетичної віддаленості  між батьківськими 

компонентами різних гетерозисних груп необхідно також опиратись на 

результати дослідження комплексу агрономічних кількісних і якісних ознак, 

які визначаються методом візуальної per se селекції (VPSS) [110]. 

Цей метод, за певних умов використання, може забезпечити високу 

ефективність підвищення як продуктивності ліній, так і гібридів, створених 

за їх участі. Метод візуальної per se селекції (VPSS) є дуже економним з 

точки зору фінансових витрат. Так, як селекціонер може в короткі терміни, 

без додаткових випробувань оцінити велику кількість сімей, оскільки ті ж 

рослини, які самозапилюються одночасно і оцінюються. Це дозволяє 

видалити сім’ї з низькою продуктивністю, щоб уникнути їх тесткросної 

оцінки. 

Метою більшості селекційних програм по кукурудзі є не тільки 

створення високопродуктивних гібридів, а й отримання інбредних ліній з 

високою і стабільною насіннєвою продуктивністю, що особливо важливо при 

виробництві насіння простих гібридів [110]. 

При   класифікації   ліній   на   гетерозисні   групи   на  сьогодні широко 
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використовуються два основних методи: використання інформації стосовно 

педігрі та результатів вивчення урожайності гібридів, а також застосування 

різних молекулярних маркерів для обчислення генетичної схожості (GS) або 

генетичної дистанції (GD), що дозволяє віднести досліджувані лінії до 

певних гетерозисних груп [111].  

За A. E. Melchinger відомо, що оцінка генетичних дистанцій може бути 

ефективною для зниження вартості тестування та уникнення схрещувань між 

спорідненими лініями [112].  

Також існує багато способів диференціації ліній, де застосовують різні 

технології електрофоретичного аналізу запасних білків (зеїнової фракції), 

ізоензимів і молекулярних маркерів – RELP, RAPD, AFLPs, SSRs і SNPs. Але 

використання таких методів потребує значних фінансових затрат [113]. 

Досить багато досліджень було проведено з метою вивчення 

взаємозв’язку між продуктивністю гібридів кукурудзи і генетичними 

дистанціями їх батьківських компонентів [114]. Інформація про надійність 

розподілу самозапильних ліній за гетерозисними групами на основі 

молекулярних маркерів носить сперечливий характер. Наприклад, багато 

науковців повідомляють про значну позитивну кореляцію між врожайністю 

гібридів і їх розподілом за ДНК-маркерами [115]. На противагу цьому, деякі 

дослідники не виявили суттєвої кореляції між генетичними дистанціями і 

урожайністю гібридів [116]. 

C. Barata і M. I. Carena вказують, що групи генетично схожих 

зародкових плазм не можуть бути точно і надійно визначені за допомогою 

молекулярних маркерів і тому для класифікації пов’язаних між собою 

інбредних ліній рекомендується їх всебічна оцінка в різних екологічних 

умовах [117]. 

А визначення взаємозв’язку між гетерозисом і генетичними 

дистанціями за допомогою SSR-маркерів, засвідчило, що ДНК-маркери є 

потужним інструментом для виявлення генетично схожих груп зародкової 

плазми, однак гетерозисні взаємозв’зки між цими групами неможливо 
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передбачити генетичними відстанями на основі ДНК-маркерів, а потрібно 

постійно оцінювати в польових випробуваннях [118]. Інформація, отримана 

за рахунок SSR-аналізів, є тільки цінним доповненням до польових 

досліджень, при визначенні перспективних гетерозисних моделей [119]. 

Нові методи не можуть замінити традиційну селекцію, вони тільки 

прискорюють її [120]. I. C. Reif, A. R. Hallauer, A. E. Melchinger також 

вказують на необхідність подальших досліджень, що базуються на останніх 

досягненнях генетики кількісних ознак, генетичних основ гетерозису для 

розробки оптимальних процедур встановлення та підтримки гетерозисних 

моделей, які обов’язково будуть перевірятися в умовах різних екологічних 

пунктів [121]. 

 

1.3 Генетичні моделі опису явища гетерозису та можливості його 

прогнозування 

 

Гетерозисом називають збільшення потужності, життєздатності та 

продуктивності гібридів першого покоління порівняно з батьківськими 

компонентами. Явище гетерозису було відкрито J.G. Kölreuter у 1760 р.  

Теоретично обґрунтувати це явище спробував в кінці ХIХ століття C. 

Darwin в одному з експериментів при перевірці своєї теорії походження 

видів. Класичні роботи C. Darwin засвідчили корисність перехресного 

запилення і зниження продуктивності рослин при самозапиленні [122]. 

У 1877 р. W. Bill в Мічиганському державному коледжі США 

продовжив вивчення гібридної сили і вперше показав можливість 

застосування гетерозису на практиці для підвищення врожаю шляхом 

вирощування міжсортових гібридів кукурудзи [123]. 

Вперше термін “гетерозис” був введений генетиком G. H. Shull для 

позначення стимулюючого впливу гетерозиготності на ріст і розвиток 

гібридів [124]. Генетичні дослідження гетерозису і розробки методів його 

практичного використання  було  розпочато  G. H. Shull, E. M. East та іншими 
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генетиками на початку ХХ століття [124,125]. 

Існує кілька прийомів для визначення рівня ефектів гетерозису. 

Виділяють так званий істинний тип гетерозису (Hist), який визначається за 

величиною переваги гібрида над кращим з батьківських компонентів 

відносно ознаки, що вивчалася. 

Ще один тип гетерозису – гіпотетичний (Hhip), коли ознака гібрида 

перевищує її середньоарифметичний рівень у обох батьків. Також виділяють 

конкурсний гетерозис, який обчислюється перевагою експериментального 

гібрида над гібридом-стандартом.  

У генетиці та селекції використовують термін “додатній” та 

“від’ємний” гетерозис [124]. Ці поняття розглядають у випадку істинного 

гетерозису, коли різниця між гібридом і кращим батьківським компонентом 

більше нуля для “додатнього” гетерозису та менше нуля у випадку 

“від’ємного” гетерозису. При розгляді негативних ознак цей поділ є цілком 

виправданим [126].  

Гібридизація надає стимулюючої дії всім процесам життєдіяльності 

організмів. Тому A. Gustafson рекомендував розрізняти гетерозис 

репродуктивний, соматичний та адаптивний [127]. 

Репродуктивний гетерозис виявляється в більш інтенсивному 

розвитку репродуктивних органів, що призводить до підвищеної врожайності 

насіння, плодів; соматичний – у більшому розвитку вегетативних органів 

рослин; адаптивний гетерозис проявляється у підвищенні пристосованості 

гібридів до умов середовища, їх конкурентоздатності в боротьбі за існування 

[128]. 

Гіпотези, що пояснюють явище гетерозису було сформовано на 

початку цілеспрямованого використання гетерозису селекціонерами. Основні 

з них гіпотези домінування, наддомінування та гіпотеза генетичного балансу 

[129]. Різняться вони залежно від того, який вид взаємодії спадкових 

факторів розглядається кожною з них як головна причина гетерозису [129]. 

C. B. Davenport  запропонував гіпотезу домінування [130]. Він звернув 
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увагу, що ознаки гібридів, – домінантні, зазвичай бувають сприятливими для 

організмів, а рецесивні – пов’язані з несприятливими ефектами. Теорія 

домінування пояснює гетерозис наявністю у гібриду сприятливих 

домінантних алелів різних генів, втрачених при інбридингу [131]. Н. В. 

Турбин пов’язує гетерозис з трьома ефектами домінантних генів: 

пригнічувальна дія відносно шкідливих рецесивних алелів, адаптивні ефекти 

домінантних факторів та епістаз [132]. 

Ще одна гіпотеза, щоб пояснити явище гетерозису – наддомінування. 

Була запропонована G. H. Shull, [123] та E. M. East [124] і пояснює явище 

гетерозису стимулюючою дією гетерозигот на розвиток ознак у гібридів 

порівняно з дією обох типів гомозигот [133–135]. При цьому ефект 

наддомінування  в гетерозиготі може спостерігатися навіть у тому випадку, 

коли рецесивний алель в гомозиготі летальний або призводить до зниження 

життєздатності. 

Концепції домінування та наддомінування можна розглядати як 

складові частини загальної теорії гетерозису, зазначає Л. В. Хотылѐва [136]. 

Однако Н. В. Турбин вважає, що гетерозис не може пояснюватись одним 

типом взаємодії генів. Гетерозис необхідно розглядати як сумарний ефект 

фенотипової схожості дії різнорідних генетичних процесів, і мабуть, в основі 

різних форм прояву гетерозису лежать різні генетичні причини [137]. 

Але незважаючи на безліч генетичних та фізіолого-біохімічних 

гіпотез, які   порушують  різні  рівні   організації   та   контролю   генетичної 

 інформації, і до теперішнього часу причини прояву гетерозису повністю не 

розкриті. 

Використання явища гетерозису при створенні гібридів є одним із 

знакових досягнень у селекції [138]. Але з моменту відкриття гетерозису і до 

теперішнього часу молекулярні основи гетерозису невідомі, генетичні і 

молекулярні аналізи показують складність цього явища, і цілком імовірно, 

що у формуванні гетерозису приймає участь більш ніж один механізм 

контролю. Генетичні теорії, що були розглянуті вище (домінування, 
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наддомінування, епістаз), які пояснюють механізми гетерозису на 

генетичному рівні, не здатні спрогнозувати продуктивність гібридів. Окрім 

того, рівень гетерозису залежить від умов навколишнього середовища, що 

робить процедуру прогнозування більш складною [139]. 

Оцінка врожайності гібридів у селекційних програмах має 

фундаментальне значення, однак, кількість потенційних схрещувань 

збільшуються з кількістю інбредних ліній. Як наслідок обмежених ресурсів, 

селекціонери можуть охопити незначну частку з усіх можливих схрещувань 

всіх наявних батьківських ліній. Тому розвиток прогнозування гетерозису за 

альтернативними і комбінованими генетичними методами для зменшення 

обсягів польового випробування є перспективним і необхідним підходом у 

селекційних програмах з створення високоврожайних гібридів кукурудзи. 

Прогнозування рівнів гетерозису зацікавило багатьох вчених і за 

останні кілька десятиліть була розпочата активна робота по розробленню 

методів його прогнозування [140]. Перший підхід стосувався фенотипвої 

оцінки батьківських компонентів, але він виявився неефективним і неточним 

[141], тому що дослідники спостерігали низькі корелятивні залежності між 

урожайністю батьківських компонентів та урожайністю їх гібридного 

потомства [142]. Але неефективність цього підходу можна пояснити 

маскуванням ефектів сприятливих домінантних алелів [143–146]. 

У подальшому продовжувалися пошуки методів, більш надійних у 

прогнозованні рівня гетерозису. Одним з ранніх підходів, щодо 

прогнозування гетерозису, була оцінка загальної комбінаційної здатності 

[147]. Метод виявився доволі простим у виконанні і широко 

використовується у прогнозуванні гетерозису [148]. Тим не менш, 

визначення ЗКЗ супроводжується великою кількістю польових досліджень, 

на яких засновано цей підхід. Але точність методу зменшується за рахунок 

того, що не приймається до уваги специфічна комбінаційна здатність [149]. 

СКЗ описує неадитивну частину фенотипової дисперсії гібридів. Рівні СКЗ 

оцінюються, коли важливо виділити кращі або гірші гібридні комбінації,  ніж 
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ті, що були прогнозовані за ефектами ЗКЗ. 

Гетерозис проявляється при об’єднанні двох дивергентних 

батьківських компонентів. Тому цілком логічними стали спроби визначення 

генетичної відстані між можливими батьківськими формами. Дослідники 

відзначали кореляції між рівнями гетерозису та ступенем генетичної 

дивергенції між інбредними лініями [150].  

Інбредний матеріал селекціонери розділяють на різні гетерозисні 

групи, в основному опираючись на їх родовід. І дійсно, було показано, що 

при схрещуванні ліній, які належали до різних гетерозисних груп рівень 

гетерозису був більшим порівняно з внутрішньогруповими схрещуваннями 

[151]. Але межі між різними гетерозисними групами на сучасному етапі 

розвитку селекції дуже розмиті і тому складно класифікувати належність 

ліній до конкретної гетерозисної групи [152]. 

Завдяки прогресу в геномних дослідженнях, у визначенні 

розбіжностей між батьківськими формами були використані молекулярно-

генетичні маркери. Першою маркерною системою була система 

ізоферментів. У більшості досліджень ізоферментів визначено позитивну 

кореляцію  між генетичною дивергенцією і рівнями репродуктивного 

гетерозису. Але, на жаль, результативність цього методу була досить низька 

[153]. O. M. Frei з колегами зазначив, що значення коефіцієнтів кореляції між 

генетичними дистанціями та рівнем гетерозису досить мінливе і залежить від 

типу гібридної комбінації [154]. 

Наступною маркерною системою, що використовувалася для 

визначення поліморфізму геному була система ДНК-маркерів. Ці маркери на 

відміну від ізоферментних, дозволяють більш послідовно і повно охопити 

геном кукурудзи, а значить більш точно визначити ступінь генетичної 

різноманітності. Але результати цих досліджень були досить різнорідні. 

M. Lee з колегами [155], O. S. Smith [145] та F. J. Betran [156] виявили сильну 

кореляцію між ефектами гетерозису і генетичною дистанцією між 

інбредними  лініями,  тоді  як  в  інших  дослідженнях, навпаки, кореляції або 
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зовсім не було, або вона була дуже низькою [157-159].  

Використання маркерів SSR та SNP також показало досить 

суперечливі результати щодо прогнозування гетерозису у кукурудзи. Як і у 

випадку ізоферментної маркерної системи, була встановлена залежність від 

виду схрещувань. Можливим поясненням є те, що рівень кореляції між 

ознаками залежить від походження ліній [158, 160] або від розміру вибірки, 

та кількості маркерів, що використовуються у дослідженні поліморфізму 

[157]. 

Q. Zhang з колегами зазначають, що маркери, які використовуються у 

дослідженнях, мають бути асоційованими з локусами кількісних ознак (QTL) 

[161]. Але при цьому виді аналізу складність полягає у визначенні асоціацій 

маркера і ознаки. Наявність QTL залежить від матеріалу, на якому було 

проведене початкове маркування складної ознаки, і детекція на матеріалі 

іншої селекції не завжди можлива. 

Попередніми дослідженнями встановлено наявність певних рівнів 

різноякісності, за яких спостерігаються якісно різні кореляційні залежності. 

A. E. Melchinger встановив існування граничного значення генетичної 

спорідненості, при перевищенні порогу якого залежність між гетерозисом і 

генетичною дистанцією буде знижуватись [146, 162]. Звідси постає проблема 

у визначенні порогу дискретизації, при якому вірогідніше отримати високо–

гетерозисний гібрид. 

Для підвищення прогнозуючого ефекту застосовують комп’ютерне 

моделювання, розроблене R. Bernardo (BLUP-метод (best linear unbiased 

prediction)) [163]. Цей метод забезпечує використання фенотипових даних 

суміжних гібридних комбінацій у прогнозуванні тих схрещувань, які 

цікавлять дослідників. Результатом даного методу є “коефіцієнт 

спорідненості” між двома інбредними лініями. Для його покращення до 

фенотипових даних були додані дані генетичних дистанцій, розраховані за 

даними родоводів, або даними молекулярних маркерів. Результати такого 

підходу  були перспективними, але повний потенціал молекулярних маркерів 
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при розрахунку “коефіцієнту спорідненості” не використовувався [164]. 

 

Висновки до розділу 1 

На основі проведеного аналізу та узагальнення наукових публікацій 

виявлено, що: 

1. Успішне ведення гетерозисної селекції кукурудзи можливе при 

повному розумінні та знанні характеристик і особливостей генофонду 

інбредного вихідного матеріалу, його селекційної цінності та спадкових рис. 

2. Використання молекулярно-генетичних методів зможе допомогти 

розробити нові підходи ідентифікації цінного вихідного матеріалу для 

селекції на гетерозис, які забезпечать скорочення витрат на створення нових 

конкурентоспроможних гібридів кукурудзи.  

3. Попри стрімкий розвиток сучасних методів ідентифікації та 

створення селекційного вихідного матеріалу, таких як гаплоідія, 

застосування молекулярних маркерних генів, генна інженерія тощо, 

остаточні висновки щодо виробничого потенціалу та напрямків використання 

генетичних ресурсів можна отримати лише після серії польових дослідів та 

випробування експериментальних гібридів.  
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РОЗДІЛ 2 

 

ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНІ  УМОВИ, МЕТОД ИКА 

ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА  ВИХІДНИЙ МАТЕРІАЛ 

 

2.1 Загальна характеристика ґрунтово-кліматичних  умов 

 

Експериментальна частина даної роботи виконувалась в Дослідному 

господарстві “Дніпро” Державної установи Інститут зернових культур НААН 

України протягом 2013–2016 рр., яке знаходиться на правому березі ріки 

Дніпра, 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 [165]. 

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 %) [166]. 

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 за роками 

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 

ефективних температур 1800–2200 °С, що відповідає потребам гібридів 

середньопізньої групи. Останні весняні заморозки припиняються, в 
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середньому, у третій декаді квітня, а перші осінні – починаються в першій 

декаді жовтня [167]. 

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 зумовлюють 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 [168–169]. 

Весна характеризується швидким наростанням позитивних 

температур, що призводить до інтенсивного сніготанення і прогрівання 

ґрунту. Літній період відзначається теплою, частіше спекотливою погодою. 

Максимальна температура повітря в окремі літні місяці досягає +36-38°С, за 

низької відносної вологості повітря. Найбільш вагомим фактором, який 

обмежує одержання високих та сталих урожаїв зерна кукурудзи у даній зоні, 

є нестача запасів продуктивної вологи в ґрунті. 

У ґрунтовому покрові дослідного господарства домінують чорноземи 

звичайні малогумусні повнопрофільні (близько 70 %) і слабоеродовані 

(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 

(рН – 6,75–7,29). Поглинені луги представлені, в основному, кальцієм та 

магнієм [166]. 
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2.2 Характеристика погодних умов у 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 

[166]. 

 

Рис. 2.1 Кількість опадів за вегетаційний період 2013–2016 рр., мм 

 

За сумою опадів (266,6 мм) в період вегетації 2013 р. майже не 

відрізнявся від середніх багаторічних показників. За квітень і травень їх 

випало менше норми на 10,1 та 21,7 мм відповідно. Недостатня кількість 

опадів (у червні випало на 34,6 мм менше норми) супроводжувалась 

підвищеними температурами, що зумовило підгорання листя і їх 
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прив’янення. У липні погодні умови були близькими до норми, що сприяло 

нормальному запиленню рослин.  

Кількість опадів (більше на 31,7 мм від середньої багаторічної норми) у 

вересні негативно вплинула на висихання зерна, не дивлячись на те, що 

середня температура була на 2
о
С вище норми. Це призвело до розвитку 

грибкових хвороб на пошкоджених кукурудзяним метеликом рослинах. 

 

Рис. 2.2 Температура повітря за вегетаційний період 2013–2016 рр., 
о
С 

 

Температурний режим у період вегетації був вищим за багаторічний на 

1,3 ˚С. Відзначалась помірно тепла весна. Середньомісячні показники 

температури були близькі до середніх багаторічних, але початок літа був 

дещо жаркішим звичайного, особливо остання декада червня (на 2,2˚С). 

Серпнева середня температура за місяць перевищила середню багаторічну на 

2,1˚С.  

У 2014 р. склалися нестабільні та мінливі погодні умови під час всього 

вегетаційного періоду кукурудзи. Грунт на час сівби прогрівся на глибині 
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10 см до 15–18 °С, запаси продуктивної вологи в орному шарі ґрунту були 

достатні та оптимальні і становили 26–29 мм. Достатня кількість тепла та 

вологи в ґрунті сприяли появі дружних сходів, які з’явилися через 10–12 діб 

після сівби. Сума опадів, у середньому за травень-червень, склала 159 мм, 

або 146 % від норми. Високий температурний режим сприяв прискореному 

розвитку та скороченню на 4–5 діб міжфазних періодів у кукурудзи.  

Викидання волотей у ранньостиглих гібридів кукурудзи розпочалось в 

останні дні червня, а у середньопізніх гібридів – наприкінці першої декади 

липня. Запаси продуктивної вологи в грунті на 28 червня були достатні і 

складали в метровому шарі 80–120 мм. 

Агрометеорологічні умови для формування врожаю, наливу та 

дозрівання зерна кукурудзи, внаслідок нестачі опадів у липні та аномально 

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

серпня були несприятливі. Середньодобова температура повітря в 

найспекотніший період (23 липня–16 серпня) на 5–9°С перевищували норму і 

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

Відносна вологість повітря протягом 18 днів у денні години 

знижувалась до 11–30 % та відзначено 18 днів з суховіями. Випадання опадів 

за вказаний період не було зафіксовано. Останні опади спостерігались 21 

липня. Дефіцит опадів за липень та першу половину серпня склав 65 % від 

норми. 

Високі температури, низька вологість повітря та суховії негативно 

вплинули на цвітіння і запліднення кукурудзи та формування врожаю. У 

рослин гібридів кукурудзи, особливо  пізньостиглих, спостерігалась втрата 

тургору, в’янення рослин, передчасне пожовтіння та засихання листків 

нижнього ярусу, і, як результат, загальне погіршення стану посіву. 

У третій декаді липня ранньостиглі гібриди досягли молочної стиглості 

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

звичайного. Визрівання кукурудзи різних груп стиглості тривало до початку 

третьої декади серпня. 
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Внаслідок таких погодних умов на період збирання сформувалась 

низька збиральна вологість зерна від 10,0 % до 12,3 % залежно від групи 

стиглості гібридів. 

Сівба кукурудзи в 2015 р. була проведена в першій декаді травня.  За 

даними Дніпропетровської метеостанції температура ґрунту на глибині 10 см 

на час сівби сягала 15-17°С, запаси продуктивної вологи в орному шарі 

ґрунту становили 26–38 мм. Сходи кукурудзи з’явилися в третій декаді 

травня, через 10-12 діб після сівби. Сума опадів за травень–червень склала 

152 мм, або 139 % від норми. 

Запаси продуктивної вологи в ґрунті на 8 червня були достатні і 

складали в орному шарі ґрунту 14-26 мм, а на 8 липня в метровому шарі –

105–120 мм, що на 4 % більше за середньобагаторічні. В першій і другій 

декаді липня спостерігалась прохолодна і дощова погода, що зумовило 

протогінічний тип цвітіння майже у всіх груп гібридів, що зацвітали на 1-3 

доби раніше волотей. Середньодобові температури повітря були дещо 

меншими, і складали 16–23°C. А в третій декаді спостерігалася переважно 

жарка, суха погода, з середньою температурою повітря 21–29°C.  

Агрометеорологічні умови для формування урожаю, наливу та 

визрівання зерна кукурудзи, внаслідок нестачі опадів у липні та аномально 

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

серпня були несприятливі. Середні добові температури повітря в 

найспекотніший період (23 липня – 13 серпня) більше ніж на 5°С 

перевищували норму і знаходились в межах 24-29°С. Відносна вологість 

повітря в ці дні в денні години знижувалась до 11-30 %. Опади за вказаний 

період практично були відсутні.  

У 2016 р. під час сівби запаси вологи (34–36 мм в орному шарі) були 

достатні для дружніх сходів. Формування рослин кукурудзи в 2016 р. 

протягом травня та червня відбувалось переважно при достатній тепло і 

вологозабезпеченості. Кількість опадів склала 166,3 мм. Початок цвітіння 

ранньостиглих форм відмічено на початку першої декади липня. Запаси 
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вологи на кінець липня було недостатніми і складали в метровому шарі 

грунту 34–39 мм. У серпні відмічався дефіцит вологи в грунті, що призвело 

до більш раннього дозрівання зерна кукурудзи. Початок вересня був 

посушливим, це дало змогу зібрати врожай ранніх форм кукурудзи без 

витрат на досушку. У другій та третій декаді випало 42,7 мм опадів з 

поступовим зниженням середньодобової температури, що несприятливо 

вплинуло на збиральну вологість зерна гібридів ФАО 300-400. 

Таким чином, метеорологічні умови в роки проведення досліджень 

істотно відрізнялись, що дало можливість провести диференціацію 

досліджуваних гібридів за їх реакцією на вплив погодних факторів та 

зробити об’єктивні висновки. 

 

2.3 Методика проведення досліджень та вихідний матеріал 

 

Дослідження ліній і гібридів кукурудзи проводили за «Методикою 

польових дослідів з кукурудзою ВНДІ кукурудзи» [170], методичних 

вказівок з вивчення і підтримання зразків колекції кукурудзи [171] і 

«Методикою державного сортовипробування сільськогосподарських 

культур» з урахуванням загальноприйнятої для зони технології [172]. 

Лінії та гібриди вирощувались в спеціальній селекційній сівозміні, у 

селекційному та контрольному розсадниках. Агротехнічні заходи, 

застосовані в процесі досліджень, відповідали рекомендаціям, які викладені 

у методиці польового досліду [173]. 

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. Густота 

стояння рослин у розсадниках формувалась вручну у фазі 4–5 листків, і 

становила 40 тис. шт./га у селекційному та 50 тис. шт./га в контрольному 

розсаднику. 

У селекційному та контрольному розсадниках проводили фенологічні 
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спостереження: визначали дату появи сходів, 50 % цвітіння чоловічих і 

жіночих суцвіть; біометричні вимірювання: висота рослин і висота 

прикріплення качана. Підраховували передзбиральну кількість рослин на 

ділянці. Визначали кількість рослин: уражених пухирчастою сажкою та 

іншими хворобами; безплідних; полеглих і зламаних нижче качана перед 

збиранням [174]. Усі спостереження велися по кожному гібриду та лінії в 

трикратній повторності. 

Збирання врожаю 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. 

Доспеховым [173], параметри варіювання і коефіцієнт кореляції 

розраховували за методикою Г. Ф. Лакина [175]. Оцінку параметрів 

комбінаційної здатності в системі повних тесткросних схрещувань 

здійснювали за методикою Г. К. Дремлюка, В. Ф. Герасименко [176].  

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 [177]. Для SNP-

генотипування використовували панель з 384 маркерами, які охоплювали 

всі хромосоми Zea mays. SNP-аналіз проводили за методикою Golden Gate 

assay з використанням Illumina Bead Xpress platform. Були визначені 

генетичні дистанції між лініями, які були досліджені. Статистичний аналіз 

результатів проводився з використанням Genome Studio software. Робота 

виконувалася спільно з фірмою BioDiagnostics Inc (США). 

У своїх дослідженнях ми використали 40 самозапилених ліній 

кукурудзи, створених  в ДУ ІЗК НААН, які належать до чотирьох найбільш 
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розповсюджених генетичних плазм при селекції середньопізніх та 

пізньостиглих гібридів: 

 BSSS – ДК239МВ (St), ДК329МВ, ДК2323МВ, ДК2396МВ, 

ДК3824, ДК310, ДК3705, ДК311, ДК3821, ДКС3151; 

 Iodent – ДК365 (St), ДК2038, ДК2311, ДК7408, ДК7420, ДК3867-7, 

ДК364, ДК55, ДК277, ДК2575; 

 Lancaster – ДК296 (St), ДК267МВ, ДК2953, ДК6353, ДК6356, 

ДК3044, ДК2973, ДК4273, ДК1863, ДК1853;  

 Змішана – ДК3151 (St), ДК402, ДК401, ДК4454, ДК446, ДКМ-3, 

ДК440, ДК3155, ДК4441, ДК2368. 

Генетична група BSSS походить від синтетичної популяції Iowa Stiff 

Stalk Synthetic (BSSS), яку створив G. F. Sprague у 1932–1934 рр. в 

університеті штату Айова, США. Він схрестив 16 інбредних ліній, 

включаючи дві, які були самозапиленими лініями другого циклу. Таким 

чином, загалом включались 20 материнських інбредних ліній [178]. Лінії 

мали жовтий ендосперм і відзначалися доброю якістю стебла. П’ятнадцять з 

20 інбредних батьків належали до групи Reid Yellow Dent, дві лінії до Chester 

Leaming і по одній з Illinois High Yield, Eichenberger Clarage та Kansas 

Sunflower [179]. Тому популяцію ВSSS прийнято вважати типом Reid Yellow 

Dent [180, 181]. 

Створення ліній на базі синтетику BSSS в університеті штату Айови 

стало поворотною подією в історії гібридного виробництва кукурудзи. A. R. 

Hallauer вказує, що до 1983 р. три елітні самозапилені лінії (В14, В37, В73) 

стали складовою частиною 112 відомих інбредних ліній у США [68]. 

Пізніше, геноми самозапилених ліній В73 та В14 були включені відповідно у 

116 та 52 інбредних ліній [182]. Найбільш визначними серед них є А632, 

А662, A634, СМ105, DKPB80, LH74, LH119, LH132, LH146, LH194, LH202, 

LH132, PHG86, PHJ40, PHB47 та ін. 

Походження геноплазми Iodent (скорочення від Iowa Reid Yellow
 
Dent) 

пов’язано з дослідною станцією штату Айова, США [68]. Професор L. C. 
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Burnet з коледжу штату Айови для створення сорту Iodent Reid 

використовував качанорядний метод добору на ранньостиглість з сорту Reid 

Yellow Dent протягом 1909-1922 рр. З 1922 р. Jenkins почав інбридинг Iodent 

Reid і виділив лінії І159, І205, І224 та Idt (І205 А) [83, 183]. 

У наступних циклах добору було створено лінії Modern Iodent  та  Early  

Iodent, які зробили досить великий внесок у гетерозисну групу Iodent [184]. 

Основу зародкової плазми Iodent у більш пізній період представляли лінії 

РН207, РНG29, PHG50, PHR25, PHJ90, РНN82, PHP02, PHTD5 та ін. 

[185,186]. Загалом ця зародкова плазма входить до складу 15 % комерційних 

гібридів компанії „Pioneer Hi-Bred” [8].  

У нашій країні підгрупа Iodent почала використовуватись у селекційній 

роботі у 70-роки ХХ століття, коли урядом СРСР були закуплені у фірми 

„Pioneer Hi-Bred” лінії Р343 та Р101, які були батьківськими формами ряду 

гібридів кукурудзи [12]. З того часу інбредні лінії цієї плазми займають 

провідне місце у селекційних програмах [31–34, 52–54, 63–65]. 

Зародкова плазма Lancaster походить від вільнозапиленого сорту 

Lancaster Sure Сrop і має два окремих розгалуження: Lancaster С103 (Мо17) 

та Lancaster Оh43.  

Лінія С103 була отримана безпосередньо з сорту Lancaster Sure Crop у 

1949 р. і характеризувалась еректоїдним листям, високою комбінаційною 

здатністю, високим прикріпленням качана та стійкістю до вилягання [6]. 

Дуже важливою лінією другого циклу є Мо17. Вона отримана з комбінації 

С103*187–2 (походження від Krug Reid). Інбредна лінія Мо17 є основою 

генетичної плазми Lancaster і генетичним джерелом для подальших циклів 

добору більшості компаній [7]. Лінія Мо17 є в педігрі 46 ліній ринку США, 

найбільш видатними з яких є: LH51, LH210, LH213, LH216, PH814, РН06В та 

ін. Впродовж останніх десятиріч селекційний інтерес в світі до групи 

Lancaster (Мо17) дещо знизився і вона використовується здебільшого в 

рекомбінаціях з іншими групами, ніж у чистому вигляді [8].  
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У вітчизняній селекції матеріал споріднений з Lancaster С103 (Мо17) 

займає провідне місце як в пізньостиглій групі [32, 66–68], так і у створенні 

ранньостиглого матеріалу [26, 27, 42, 45]. 

Гетерозисна плазма Lancaster Oh43 походить від вільнозапиленого 

сорту Richey Lancaster. У перших циклах добору було отримано ряд ліній 

(СІ.4-8, LDG, L289, L317, L304A і Oh40B), які були батьківськими формами 

перших популярних подвійних гібридів [10]. Найбільш помітний слід 

залишила лінія Oh40B, яка була отримана з восьмилінійної популяції 

Lancaster Sure Crop у 1943 р. До речі, лінія Oh40B не використовувалась у 

гібридному виробництві, але за її участі отримані видатні лінії Oh45 та Oh43 

[69]. 

Інбредна лінія Oh43 була отримана з комбінації Oh40В×W8 (½ Funk 

Yellow Dent та ½ Minnesota 13) у 1949 р.. Саме ця лінія стала основою 

генетичної плазми. Вона та її потомство відіграло важливу роль при 

отриманні видатних ліній PH041, PHG47, PHK76, H99, LН38, LН123Ht, 

LH59, LH168, DK78371A, А619 та ін. [8, 12]. У нашій країні, селекційна 

робота з лініями спорідненими з Lancaster Oh43 є досить успішною [187–

190]. 

Лінії змішаної плазми широко використовуються в програмах всіх 

провідних селекційних компаній. Вони є батьківськими компонентами 

багатьох гібридів ФАО 250–450 селекції ДУІЗКНААН [34, 75, 76, 193]. 

Вибір ліній для досліджень здійснювався з огляду на обмежену 

кількість елітних відселектованих генотипів, які є типовими представниками 

своїх генетичних груп (зародкових плазм) як за родоводом, так і за 

фенотиповими і генотиповими характеристиками. На основі цих ліній за 

діалельною схемою було отримано 180 простих гібридів, а за топ-кросною 

схемою – 120, з них 20 простих модифікованих. Отримані тесткроси 

порівнювали зі стандартами (st): середньостиглим Солонянський 298 СВ та 

середньопізнім ДН Гетера, занесеними до Державного реєстру сортів 

України.  
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Висновки до розділу 2 

1. Погодні умови в роки досліджень, були контрастними за 

показниками вологозабезпечення та температурним режимом, але 

сприятливими для розмноження і випробування селекційного матеріалу та 

коректної оцінки самозапилених ліній і гібридів кукурудзи.  

2. Кліматичні умови зони ДГ «Дніпро» ДУ ІЗК НААН придатні для 

вирощування гібридів кукурудзи на зерно від ранньостиглої до 

середньопізньої груп стиглості. Однак стресові фактори протягом вегетації 

можуть негативно впливати на рівень врожайності культури, зокрема, через 

періодичні прояви посушливих явищ.  

3. В дослідження було включено 40 сереньостиглих і середньопізніх 

ліній, створених в ДУ ІЗК НААН. Вони схрещувались за діалельною схемою 

всерені кожної групи, а також тестувались з представниками альтернативних 

груп. 

4. Використані в роботі методи статистичного аналізу дали можливість 

провести порівняння селекційних зразків, дати достовірну оцінку отриманих 

результатів та зробити аргументовані висновки. 
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РОЗДІЛ 3 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІНІЙ РІЗНИХ ГЕНЕТИЧНИХ ПЛАЗМ ЗА 

ГОСПОДАРСЬКО–ЦІННИМИ ОЗНАКАМИ 

 

3.1 Врожайність та вологість зерна при збиранні 

 

Головні показники, які характеризують селекційний матеріал – 

урожайність та якість продукції. Ці показники складні через те, що 

визначаються великою кількістю окремих, більш простих ознак та 

властивостей, а вони дуже змінюються під впливом різних умов 

вирощування [191]. Тому для визначення селекційної цінності вихідного 

матеріалу необхідно правильно і точно визначити всі господарсько-цінні 

ознаки в певних грунтово-кліматичних умовах [192]. 

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 

дозволяє суттєво зменшити розрив між потенційною та фактичною 

врожайністю кукурудзи [193]. 

У селекційній роботі важливою для виконання є оцінка константних 

ліній за комплексом ознак. Фенологічі спостереження, підрахунок кількості 

листків і качанів на рослині, кількість рядів зерен і зерен у ряду на качані, 

визначення маси 1000 зерен, кольору та консистенції зерна проводяться 

порівняно легко і не потребують складного обладнання для вимірювання і 

великих затрат праці. Однак дослідження, пов’язані з оцінкою комбінаційної 

здатності, визначенням біохімічних і фізіологічних показників, стійкості 

рослин до ураження хворобами і ушкодження шкідниками та реакції 

генотипів на пестициди є дуже трудомісткими та потребують значних затрат 



52  

людських і матерільних ресурсів [194]. 

Висновки про цінність самозапилених ліній можуть бути зроблені після 

визначення їх комбінаційної здатності. Позитивне поєднання в одному 

генотипі високої комбінаційної здатності з добре вираженими господарсько-

цінними ознаками є дуже важливим. Тому вивченню комбінаційної здатності 

передує оцінка ліній за такими ознаками як насіннєва продуктивність, 

збиральна вологість, скоростиглість, посухо-, жаростійкість та ін. [195]. 

У виробицтві насіння гібридної кукурудзи, продуктивність 

материнської форми є одним із основних факторів, що впливають на 

собівартість продукції, рівень якої визначає перспективність та виробниче 

впровадження створюваних гібридів [196]. 

У наших дослідженнях вивчення вихідного матеріалу зародкових плазм 

BSSS, Iodent, Lancaster та Змішана за основними господарсько-цінними 

ознаками проводилось протягом 2014–2016 років. 

Порівняно високий рівень урожайності зерна (2,73 т/га) у зразків групи 

BSSS спостерігався в сприятливому 2015 р. і був значно нижчим у стресові 

2014 та 2016 рр. (відповідно 2,29 і 2,37 т/га) (табл.  3.1).  

Таблиця 3.1 

Урожайність зерна ліній різних генетичних груп у 2014–2016 рр., т/га 

Показник Рік BSSS Iodent Lancaster Змішана 
Середнє 

n 10 10 10 10 

х ± mt0,05 

2014 2,29±0,17  1,96±0,24 3,21±0,16 3,08±0,20 2,63 

2015 2,73±0,18 3,05±0,21 3,45±0,13 3,53±0,18 3,19 

2016 2,37±0,22 2,13±0,20 3,15±0,21 2,99±0,17 2,66 

середнє 2,46±0,19 2,38±0,22 3,27±0,17 3,2±0,18 - 

V, % 

2014 23,10 38,59 15,29 20,99 24,49 

2015 20,61 21,42 12,27 16,36 17,67 

2016 29,67 29,25 21,18 18,40 24,63 

середнє 24,46 29,75 16,25 18,58 22,26 

Lim 

2014 1,67-3,13 1,26-3,73 2,47-4,14 1,94-4,15 - 

2015 2,02-3,88 2,30-4,32 2,93-4,16 2,75-4,29 - 

2016 1,75-3,91 1,45-3,13 2,36-4,44 1,92-4,10 - 

середнє 1,81-3,64 1,67-3,73 2,59-4,25 2,2-4,18 - 

 

Максимальна середня урожайність зерна ліній всіх плазм відзначена в 2015 р. 
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(3,19 т/га). У цьому році, завдяки оптимальному температурному і водному 

режиму склались найбільш сприятливі умови, особливо для самозапильних 

ліній генетичних груп Змішана та Lancaster, які сформували достовірно вищу 

середню врожайність (3,2 та 3,27 т/га), ніж лінії групи BSSS і Iodent. 

Мінімальну середню урожайність ліній усіх плазм відмічено у 2014 р. 

(2,63 т/га), яка на 17,5 %  була нижчою у порівнянні з 2015 роком. 

У 2014 р. найнижчу середню урожайність сформували лінії груп Iodent 

та BSSS, а у ліній решти генетичних груп вона була майже на одному рівні, в 

межах середньої помилки вибіркової середньої. 

У групах ліній різних зародкових плазм, найвищу середню урожайність 

за три роки досліджень мали лінії групи Змішана (3,2 т/га) та Lancaster 

(3,27 т/га), що відповідно на 25,5 % та 25,4 %  вище, ніж у ліній групи BSSS і 

Iodent (2,46 та 2,38 т/га). Не дивлячись на те, що в 2014 р., який 

характеризувався недостатньою суми ефективних температур, лінії групи 

BSSS мали середню урожайність майже на рівні з лініями груп Змішана та 

Lancaster, що вказує на високу дивергентність зразків цієї групи [197]. Це 

вказує на більшу придатність ліній перших двох плазм, для використання в 

якості материнських компонентів для гібридів [198]. 

Відзначимо вищі темпи початкового розвитку ліній групи BSSS, що 

підтверджує висновки про підвищену холодостійкійсть скоростиглих 

кремнистих форм у порівнянні із зубоподібними [199–200]. 

Стабільність за врожайністю зерна у всіх селекційних зразків 

спостерігалась у 2015 р., про що свідчить найнижчий середній коефіцієнт 

варіації (V=17,7 %). 

Досліджувані групи ліній на погодні умови 2014–2016 рр. реагували 

неоднозначно, на що вказують різні значення коефіцієнтів варіації. У ліній 

групи Iodent мінливість ознаки за 2014–2016 рр. була найбільшою (V=21,4–

38,6 %), а найменшою – у ліній групи Змішана (V=16,4–20,9 %). 

Лінії групи BSSS та Iodent краще за лінії інших груп реагували на 

сприятливі умови вирощування та вкрай негативно – на їх погіршення. 
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Зокрема, лінії групи Iodent знизили в середньому урожайність в стресових 

2014 р. та 2016 р. порівняно з сприятливим для розвитку кукурудзи 2015 р. на 

35,7 і 30,2 % відповідно. При цьому ці показники для ліній групи Lancaster 

були на рівні 7,0 та 8,7 % відповідно, що свідчить про стабільність їх 

урожайності за роками досліджень. 

Поряд з насіннєвою продуктивністю, нами визначалась і збиральна 

вологість зерна інбредних ліній, яка є дуже важливою господарською 

ознакою. Чим менше значення має цей показник, тим менше потрібно затрат 

на сушку насіння до стандартної 14 % вологості [201]. 

Ефективність селекційних робіт у даному напрямку практично 

доведено і залежить від наявності ліній, які володіють властивістю 

інтенсивної втрати вологи зерна після настання фізіологічної стиглості [202, 

203]. 

Збиральна вологість зерна ліній кукурудзи має чітко виражену 

генотипову залежність, як і темпи віддачі вологи зерном. Також необхідно 

враховувати і особливості генотип-середовищної реакції ліній на хід 

температурного режиму в період наливу зерна та його дозрівання [204]. Цей 

показник контролюється полігенно з адитивним типом взаємодії [205–206]. 

Особливої актуальноті набуває добір вихідного матеріалу на низьку 

збиральну вологість в умовах вологого клімату зони [207]. 

У наших дослідженнях мінімальна середня збиральна вологість зерна у 

ліній відмічалась у 2015 р. (12,8 %), а найвищою вона була у 2016 р. (16,7 %), 

який характеризувався дощовою погодою в осінній період (табл. 3.2). 

При аналізі цього показника у ліній різних генетичних груп слід 

відмітити, що, в середньому за роки досліджень, лінії групи BSSS та Змішана 

мали більш низький рівень вологості, відповідно 14,4 % та 14,5 %, при його 

значенні у ліній Iodent і Lancaster 14,8 та 15,4 % відповідно. 

В умовах 2015 р., який характеризувався найбільшими значеннями 

коефіцієнтів варіації (14,8; 14,5), лінії всіх гетерозисних груп проявили 

майже однаковий рівень вологості. 
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Таблиця 3.2 

Збиральна вологість зерна ліній різних генетичних груп, % (2014–

2016 рр.) 

Показник Рік BSSS Iodent Lancaster Змішана 
Середнє 

n 10 10 10 10 

х ± mt0,05 

2014 14,4±0,3  14,8±0,1 15,4±0,4 14,1±0,4 14,7 

2015 12,5±0,6 12,5±0,3 13,8±0,6 12,6±0,4 12,8 

2016 16,1±0,3 16,8±0,4 17,3±0,5 16,7±0,2 16,7 

середнє 14,4±0,4 14,7±0,3 15,5±0,5 14,5±0,4 - 

V, % 

2014 6,3 2,8 7,4 8,3 6,2 

2015 14,5 8,2 14,8 11,3 12,2 

2016 5,4 7,1 9,0 3,8 6,3 

середнє 8,7 6,1 10,4 7,8 8,2 

Lim 

2014 12,9-15,7 14,4-15,3 13,6-16,8 11,3-15,6 - 

2015 10,8-15,6 11,3-14,2 11,3-17,3 10,5-14,5 - 

2016 15,1-17,7 15,4-19,2 15,2-19,9 15,4-17,6 - 

середнє 12,9-16,3 13,7-16,3 13,4-17,9 12,4-15,9 - 

 

Зразки генетичної плазми Lancaster у найбільш вологому 2016 р. і 

найбільш сприятливому 2015 р. мали вищий середній рівень вологості у 

порівнянні з лініями інших груп. 

Слід відзначити незначне варіювання (V=2,8–8,2 %) цього показника у 

ліній групи Iodent, що свідчить про стабільність його прояву в різні роки. 

Найбільше варіювання ознаки (V=5,4–14,5 %) протягом 2014–2016 рр. 

спостерігали у ліній групи BSSS. 

Мінімальні і максимальні значення ознаки в роки досліджень у ліній 

різних гетерозисних груп змінювались в широких межах. Зокрема, 

найбільший середній розмах варіювання ознаки у ліній групи Lancaster склав 

26,8 %, що вказує на значну генетичну різноманітність серед зразків даної 

групи і підвищує ймовірність більш ефективного добору на низьку збиральну 

вологість. 

Нами також був зроблений аналіз таких показників, як урожайність та 

вологість зерна стосовно конкретних ліній кожної геноплазми. Їх 
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співвідношення носить назву коефіцієнт урожайності і широко 

використовується при оцінці селекційного матеріалу. 

Зокрема, в групі BSSS найвищий середній рівень урожайності 2,83–

3,41 т/га за три роки відзначено у ліній ДК3824, ДК2323МВ, ДК3705 (табл. 

3.3). 

Таблиця 3.3 

Урожайність та збиральна вологість зерна самозапилених ліній групи 

BSSS 

Лінія 
Урожайність зерна, т/га Вологість зерна при збиранні, % 

2014 р. 2015 р. 2016 р. середнє 2014 р. 2015 р. 2016 р. середнє 

ДК239МВ(St) 2,08 2,60 2,18 2,29 12,9 11,6 15,1 13,2 

ДК329МВ 1,94 2,52 2,02 2,16 13,4 10,9 16,0 13,4 

ДК2323МВ 3,01 3,91 3,14 3,35 14,0 11,2 16,5 13,9 

ДК2396МВ 1,71 2,31 1,75 1,92 13,6 11,6 15,6 13,6 

ДК3824 2,59 3,15 2,75 2,83 15,7 15,6 16,8 16,0 

ДК310 1,67 2,02 1,84 1,84 15,6 15,4 17,7 16,2 

ДК3705 3,13 3,88 3,22 3,41 14,9 14,2 17,1 15,4 

ДК311 1,78 2,38 1,88 2,01 14,8 11,5 15,3 13,8 

ДК3821 2,41 3,02 2,03 2,49 14,6 12,3 15,4 14,1 

ДКС3151 2,24 2,43 2,14 2,27 14,7 11,3 15,8 14,0 

Середнє 2,25 2,83 2,30 2,46 14,4 12,6 16,1 14,4 

НІР05  0,28 0,33 0,26 -  0,46 0,36 0,47  - 

 

Найвищу її стабільність за роками забезпечила лінія ДКС3151, яка 

мінімально знизила урожайність відповідно на 0,19 та 0,29 т/га у 2014 та 

2016 р. порівняно з 2015 р. 

Мінімальна середня урожайність була у лінії ДК310 (1,84 т/га). Слід 

зауважити, що три лінії (ДК3824, ДК2323МВ, ДК3705) в усі роки досліджень 

достовірно перевищували стандарт лінію ДК239. 

Середня вологість зерна ліній групи BSSS була близькою до 

стандартної (14 %), лише у ліній ДК310, ДК3824 та ДК3705 вона була на 1,4–

2,2 % вищою [208]. 

Значне коливання погодніх умов у роки досліджень, дозволило нам 

зробити ааліз посухостійкості самозапилених ліній різних геноплазм, 

опираючись на їх урожайність в найбільш вологий 2015 р. і в гірший з усіх 
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років за умовами вологозабезпеченності 2014 р. 

Умовно ми розділили лінії на 3 групи за рівнем втрати врожайності: 

посухостійкі < 10 %; сереньопосухостійкі – 10–20 % і непосухостійкі > 20 %. 

У середньому лінії плазми BSSS мали врожайність зерна в 2014 р. на 

20,5 % нижчу порівняно з 2015 р. Спостерігалась значна диференціація ліній 

за цим показником від 7,8 % у ДКС3151 до 34,3 % – у ДК2396. Більшість 

(50 %) були віднесені до непосухостійких. 

У групі Iodent максимальну середню урожайність за три роки 

отримали у лінії ДК2575 (3,73 т/га), а мінімальний її рівень спостерігався у 

лінії ДК277 (1,72 т/га) при цьому показник у лінії – стандарту ДК365 

становив 1,97 т/га (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 

Урожайність та збиральна вологість зерна самозапилених ліній групи 

Iodent 

Лінія 
Урожайність зерна, т/га Вологість зерна при збиранні, % 

2014 р. 2015 р. 2016 р. середнє 2014 р. 2015 р. 2016 р. середнє 

ДК365(St) 1,26 3,19 1,45 1,97 14,5 12,3 15,6 14,1 

ДК2038 1,55 2,30 1,68 1,84 15,2 11,3 16,6 14,4 

ДК2311 2,40 2,62 2,18 2,40 15,0 13,5 19,2 15,9 

ДК7408 1,54 3,83 3,08 2,82 15,3 11,6 17,2 14,7 

ДК7420 1,97 3,27 2,12 2,45 15,4 11,6 16,6 14,5 

ДК3867-7 1,34 2,81 1,66 1,94 14,4 11,4 15,8 13,9 

ДК364 2,17 3,20 2,61 2,66 14,4 12,7 18,3 15,1 

ДК55 2,31 2,53 1,91 2,25 15,3 13,5 17,4 15,4 

ДК277 1,31 2,39 1,47 1,72 14,5 12,4 15,4 14,1 

ДК2575 3,73 4,32 3,13 3,73 14,4 14,2 16,6 15,1 

Середнє 1,96 3,05 2,13 2,38 14,8 12,5 16,9 14,7 

НІР05  0,28 0,33 0,26 -  0,46 0,36 0,47 -  

 

Лінії даної групи мали середній показник врожайності на рівні ліній 

групи BSSS (2,38 та 2,46 т/га відповідно). 

Найбільш стабільною за роками досліджень була урожайність зерна 

ліній ДК2311, ДК55 та ДК2575, у яких різниця між її максимальним та 

мінімальним значенням становила 8,4, 8,7 та 13,7 % відповідно, які віднесені 

в групу посухостійких. При цьому відповідно на 52,3, 59,8 та 60,5 % була 
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нижчою врожайність ліній ДК3867-7, ДК7408 та ДК365 відповідно у 

стресовому 2014 р. порівняно із 2015 р., що вказує на їх низьку 

посухостійкість. 

Середня збиральна вологість за роки досліджень була у всіх ліній 

близькою і знаходилась в межах 13,9–15,9 %. Порівняно низьким середнім 

рівнем вологості зерна характеризувались лінії ДК3867-7 (13,9 %), ДК277 

(14,1 %) та ДК365 (14,1 %). Слід зауважити, що майже всі лінії плазми Iodent 

відзначались значним варіюванням цього показника у різні роки досліджень. 

Вологість зерна у всіх ліній мінімальною була в 2015 р., а 

максимальною – в 2016 р. Різниця між цими значеннями найменшою 

виявилась у лінії ДК277 (3,0 %), а найбільшою у лінії ДК2311 (5,7 %).  

Лінії геноплазми Lancaster характеризувались досить високим рівнем 

стабільності врожайності за роками (табл. 3.5). Різниця між максимальним і 

мінімальним її середнім значенням склала 0,35 т/га.  

Таблиця 3.5 

Урожайність та збиральна вологість зерна самозапилених ліній 

генетичної групи Lancaster 

Лінія 
Урожайність зерна, т/га Вологість зерна при збиранні, % 

2014 р. 2015 р. 2016 р. середнє 2014 р. 2015 р. 2016 р. середнє 

ДК296(St) 2,47 3,16 2,36 2,66 14,1 11,3 15,3 13,6 

ДК267МВ 3,04 2,93 2,65 2,87 14,5 11,8 15,2 13,8 

ДК2953 3,18 4,16 3,80 3,71 14,9 14,2 17,6 15,6 

ДК6353 4,14 4,44 4,05 4,21 16,1 14,5 17,5 16,0 

ДК6356 3,09 3,23 2,92 3,08 16,8 16,8 18,7 17,4 

ДК3044 2,87 3,11 2,59 2,86 16,3 12,5 16,1 15,0 

ДК2973 3,84 3,76 3,77 3,79 16,6 14,3 18,6 16,5 

ДК4273 3,48 3,65 2,79 3,31 16,4 17,3 19,9 17,9 

ДК1863 3,11 3,28 3,37 3,25 14,8 12,6 17,5 15,0 

ДК1853 2,88 3,18 2,81 2,96 13,6 12,4 16,3 14,1 

Середнє 3,21 3,49 3,14 3,27 15,4 13,8 17,3 15,5 

НІР05  0,28 0,33 0,26  - 0,46 0,36 0,47 -  

 

Серед ліній цієї групи максимальну середню урожайність за роки 

випробувань відзначили у ДК6353 (4,21 т/га), а мінімальну – у ДК296 

(2,66 т/га). Близькою у всі роки випробувань вона була у ліній ДК2973, 



59  

ДК1863 та ДК6356 у яких Lim склав відповідно 0,08; 0,26 та 0,31 т/га. 

Необхідно відзначити, що лінії цієї генетичної плазми забезпечили 

середню врожайність (3,27 т/га), що на 32,9; 37,3 та 2,1 % вище порівняно з 

лініями груп BSSS, Iodent та Змішана відповідно. 

Аналіз урожайності ліній в сприятливий (2015 р.) і більш посушливий 

(2014 р.) дозволив розділити їх на групи за рівнем посухостійкості: 

посухостійкі – ДК267МВ, ДК6353, ДК6356, ДК3044, ДК2973, ДК4273, 

ДК1863, ДК1853; непосухостійкі – ДК296, ДК2953. 

Взагалі лінії геноплазми Lancaster мали значно вищий рівень цієї 

ознаки порівняно з лініями інших груп. 

Слід зауважити, що лінії цієї плазми відзначились найвищою 

середньою вологістю зерна серед інших генетичних плазм, як взагалі за роки 

досліджень, так і за роками. 

Серед ліній цієї групи найнижчу середню збиральну вологість зерна 

мали ДК296 (13,6 %) та ДК267МВ (13,8 %). Значно вищою, за середню 

вологість зерна, вона була у ліній ДК4273 (на 2,4 %) та ДК6356 (на 1,9 %). 

У групі Змішана максимальний середній рівень урожайності за три 

роки був у лінії ДК402 (4,17 т/га), а мінімальний – у лінії ДК4441 (2,20 т/га) 

(табл. 3.6).  

Сандарт-лінію ДК3151 перевищили за врожайністю на 0,15-0,93 т/га 

лінії ДК440, ДК2368, ДК401, ДК3155 та ДК402. До числа ліній з стабільним 

проявом цього показника віднесено наступні – ДК446 (Lim – 0,32 т/га), 

ДК440 (Lim – 0,33 т/га), ДК402 (Lim – 0,16 т/га). 

Лінії цієї групи досить чітко розподілились на групи за рівнем 

посухостійкості. Так числа посухостійких віднесено ДК402, ДК446, ДК440 та 

ДК3155. Середнім рівнем посухостійкості характеризувалась ДК4454, а 

низьким – ДК3151 та ДК2368. 

Лінії групи Змішана мали порівняно невисоку (14,5 %) середню 

вологість зерна, на рівні з групою BSSS. Серед них найнижча середня 

збиральна вологість зерна була у ДК3155 (12,6 %), а максимальна (15,8 %) –
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ДК402.  

Таблиця 3.6 

Урожайність та збиральна вологість зерна самозапилених ліній групи 

Змішана 

Лінія 
Урожайність зерна, т/га Вологість зерна при збиранні, % 

2014 р. 2015 р. 2016 р. середнє 2014 р. 2015 р. 2016 р. середнє 

ДК3151(St) 2,55 3,83 3,34 3,24 13,7 11,8 17,1 14,2 

ДК402 4,15 4,26 4,10 4,17 15,6 14,5 17,4 15,8 

ДК401 3,56 3,65 3,14 3,45 14,4 12,3 16,4 14,4 

ДК4454 2,49 2,82 2,74 2,68 14,4 11,4 16,6 14,1 

ДК446 3,06 2,98 2,74 2,93 14,5 14,5 17,6 15,5 

ДКМ-3 3,09 3,15 2,81 3,02 13,6 10,5 16,3 13,5 

ДК440 3,30 3,54 3,21 3,35 15,2 12,9 17,0 15,1 

ДК3155 3,69 4,00 3,01 3,57 11,3 11,2 15,4 12,6 

ДК4441 1,94 2,75 1,92 2,20 13,8 13,4 16,4 14,5 

ДК2368 2,92 4,29 2,91 3,38 14,5 14,0 16,5 15,0 

Середнє 3,08 3,53 2,99 3,20 14,1 12,7 16,7 14,5 

НІР05  0,28 0,33 0,26  - 0,46 0,36 0,47  - 

 

Відзначено несуттєвий позитивний кореляційний зв’язок між 

урожайністю та вологістю зерна у ліній всіх генетичних груп: 2014 р. (r = 

0,21), 2015 р. ( r = 0,23), в 2016 р. (r = 0,32). 

У практичній селекційній роботі при комплексному доборі за кількома 

ознаками важливим є використання селекційних індексів [209]. Одним із них 

є індекс R h/m – відношення урожайності зерна (т/га) до збиральної вологості 

(%) [210]. 

Досить інформативним цей показник може бути як при оцінці і доборі 

більш конкурентоспроможних гібридних комбінацій, так і кращих 

самозапильних ліній – батьківських компонентів простих гібридів, з метою 

підвищення рентабельності їх насінництва [211]. 

 За 2014–2016 рр. випробувань нами із кожної гетерозисної групи було 

виділено по три лінії, які показали максимальні середні значення 

селекційного індексу (рис. 3.1). 

Серед усіх ліній генетичної групи BSSS, дане співвідношення 

змінювалося у межах 0,09–0,26, а максимальним воно було у лінії 
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ДК3705 (0,26). 

 

 

Рис. 3.1 Індекс урожайності (R h/m) у кращих константних ліній різних 

генетичних груп (2014–2016 рр.) 

 

У групі Iodent спостерігався найбільший розмах коливання цього 

показника від 0,12 – у ліній ДК2038 та ДК365 до 0,29 – у ДК2575. 

Зразки генетичної плазми Lancaster мали досить високі значення 

показника, а найвищим він був у однієї з кращих ліній ДК6353, яка 

відзначалась максимальним співвідношенням урожайності зерна до його 

вологості (0,30) як серед даної групи, так і серед ліній інших груп.  

У групі генетичної плазми Змішана максимальним співвідношенням 

урожайності зерна до його вологості відзначились ДК402 (0,28), ДК3155 

(0,27), ДК2368 (0,26) та ДК401 (0,24). Середнє співвідношення вказаних 

показників становило по групі BSSS та Iodent – 0,17, Lancaster – 0,22, 

Змішана – 0,23. 

Вивчення урожайності та збиральної вологості зерна константних ліній 

різних генетичних груп дало можливість зробити наступні висновки: 

1. Найвищий середній рівень урожайності забезпечили лінії ДК3705 – 

3,4 т/га, ДК2323МВ – 3,3 т/га (BSSS); ДК2575 – 3,7 т/га (Iodent); ДК6353 – 

4,4 т/га (Lancaster); ДК402 – 4,2 т/га (Змішана). 
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2. Найнижчу середню збиральну вологість зерна мали лінії групи BSSS 

(14,4 %) та Змішана (14,5 %). 

3. Низькою вологістю зерна відзначались лінії ДК239МВ – 13,2 %, 

ДК329МВ – 13,4 %, ДК2396МВ – 13,6 %, ДК2323МВ – 13,9 % (BSSS); 

ДК3867-7 – 13,9 % (Iodent); ДК296 – 13,6 %, ДК267МВ – 13,8 % (Lancaster); 

ДК3155 – 12,6 %, ДКМ-3 – 13,5 % (Змішана). 

4. Високою стабільністю прояву досліджуваних ознак 

характеризуються лінії генетичної групи Змішана, що підтвержується 

найменшими коливаннями коефіцієнтів варіації урожайності (V = 18,4–21 %) 

і збиральної вологості (V = 3,8–11,3 %); 

5. Виділено лінії з підвищеною посухостійкістю: ДКС3151 (BSSS); 

ДК2311, ДК55 (Iodent); ДК267МВ, ДК6353, ДК6356, ДК3044, ДК2973, 

ДК1863, ДК1853 (Lancaster); ДК402, ДК401, ДК446, ДК440, ДК3155 

(Змішана). 

 

3.2 Морфобіологічні показники досліджуваних ліній 

 

Використання морфологічних ознак як критеріїв для оцінки і добору 

елітних рослин здавна є одним з важливих факторів еволюції рослинного 

світу, яку здійснювала людина. Перші селекціонери, які працювали з 

кукурудзою, звертали увагу на зовнішній вигляд качана. Пізніше він був 

витиснутий добором по типу рослини при оцінці його в полі [212]. 

І. В. Мічурін в своїй практичній діяльності велику увагу приділяв зовнішнім 

морфологічним ознакам рослин, вважаючи їх тісно пов’язаними з 

господарчо-цінними ознаками [213].  

Пізніше дослідниками було виявлено ряд морфологічних ознак, які 

тісно пов’язані з біологічними властивостями і господарсько-цінними 

ознаками рослин кукурудзи. Такі взаємозв’язки між кількістю листя на 

головному стеблі і тривалістю вегетаційного періоду [214], кількістю качанів 

та посухостійкістю [215], ознаками стебла та стійкістю до вилягання [215, 
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216], параметрами качана і врожайністю [217] спрощують селекційну роботу. 

Таким чином, добір ліній за прямими та непрямими ознаками дозволяє при 

схрещуванні цілеспрямовано формувати необхідний тип рослини, який 

здатний найбільш повно розкрити свої потенційні можливості в будь-якій  

грунтово-кліматичній зоні. 

Ріст рослин – це безперервна взаємодія біохімічних та фізіологічних 

процесів, які знаходяться під постійним впливом умов навколишнього 

середовища. Кожна окремо взята характерна ознака рослин та рівень 

потенціалу урожайності в цілому завжди визначаються генотипом 

зразка[218]. 

При селекційному доборі вихідного матеріалу дуже важливим є 

вивчення таких морфобіологчних показників, як висота рослин та висота 

прикріплення нижнього продуктивного качана [219]. Це генетичні ознаки, які 

можуть використовуватись і при оцінці конкретних генотипів до стресових 

умов вирощування, оскільки їх мінливість дуже сильно залежить від умов 

вегетації (температури, кількості опадів, вологості повітря), густоти посіву, 

тривалості світлового дня та інших факторів. Вплив режиму зволоження на 

інтенсивність росту рослин є найбільшим [220–222]. 

Взагалі висота прикріплення продуктивного качана характеризується 

більшою варіабельністю, ніж висота рослин, хоча і знаходиться в прямій 

залежності від неї. У більш високорослих форм кукурудзи качани 

закладаються на більшій висоті від поверхні грунту і, навпаки [223].  

Рослини із кращим габітусом мають більшу стійкість до бур’янів і 

краще пристосовані до механічного збирання. Високорослі лінії можуть 

передавати цю ознаку гібридам, що дає можливість створювати гібриди 

універсального напрямку використання – на зерно і на силос [224, 225]. 

При комбайновому збиранні батьківських форм на насінницьких 

посівах, мінімальні втрати урожаю забезпечують лінії із висотою рослин від 

150 см до 180 см та прикріпленням нижнього господарського качана не 

нижче 50 см від  поверхні в сукупності з укороченою ніжкою для запобігання 
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сильного пошкодження качана [226, 227]. 

Селекціонерів завжди цікавлять лінії кукурудзи, які можуть бути 

використані як джерела цінних ознак, що визначають придатність до 

механізованого збирання – оптимальна висота рослин і прикріплення качана, 

стійкість до вилягання рослин і поникнення качанів [228]. 

Завдяки контрастним погоднім умовам в роки наших досліджень, 

виявлено значну диференціацію  вихідного матеріалу за ознаками “висота 

рослин” та “висота прикріплення продуктивного качана”. 

Варіювання цих ознак у константних ліній різних генетичних груп за 

роки досліджень представлено в таблиці 3.7. Максимальне середнє значення 

висоти рослин (195,7 см) та висоти прикріплення продуктивного качана 

(74,8 см) відзначено у 2016 р., а мінімальне – зафіксовано у 2014 р. 

(відповідно 187,4 см і 70,3 см), що пояснюється порівняно низьким 

температурним режимом протягом вегетації [229] У першій половині 2015 р. 

вегетація рослин кукурудзи проходила за порівняно високих температур та 

достатньої кількості опадів. 

Максимальні середні значення показників що досліджувались у всі 

роки відмічено у ліній групи Lancaster (відповідно 194,0 і 71,7 см) та групи 

Змішана (відповідно 193,3 і 70,3 см), що відповідає вимогам технологічності 

генотипу. Мінімальними середніми значеннями висоти рослин і висоти 

прикріплення продуктивного качана характеризувались лінії групи BSSS 

(відповідно 190,8 і 73,9 см). 

У наших дослідженнях спостерігався більший розмах варіювання 

ознаки “висота прикріплення продуктивного качана” протягом всіх років 

досліджень, ніж ознаки “висота рослин” у всіх генетичних груп, що 

підтверджується і значеннями коефіцієнтів варіації 12,4–18,8 % проти 6,9–

8,4 %. 

За ознакою “висота рослин” генетична група Lancaster мала найменшу 

мінливість як у сприятливі роки, так і в несприятливі. Середньопопуляційний 

показник   коефіцієнта    варіації   за  2014–2016  рр.   змінювався    найменше 
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(V = 6,8–7,4 %). 

Таблиця 3.7 

Варіювання ознак “висота рослин” та “висота прикріплення качана” 

константних ліній різних генетичних груп, см 2014–2016 рр. 

Показ-

ник 
Рік BSSS Iodent Lancaster Змішана Се-

ред-

нє n 10 10 10 10 

1 

х ± 

mt0,05 

2014 183,7±3,83 186,1±2,4 189,7±4,1 189,9±5,9 187,4 

2015 195,0±6,2 200,1±4,7 191,5±4,5 193,3±3,5 194,9 

2016 193,8±5,2 191,6±5,5 200,8±4,6 196,8±4,5 195,7 

Серед-

нє 
190,8±5,1 192,6±4,2 194,0±4,4 193,3±4,6 - 

V, % 

2014 6,6 4,1 6,8 10,0 6,9 

2015 10,1 7,5 7,4 5,8 7,7 

2016 8,5 9,1 7,3 7,3 8,0 

Серед-

нє 
8,4 6,9 7,2 7,7 7,5 

Lim 

2014 163,5-205,0 177,0-198,5 160,5-206,0 166,0-220,0 - 

2015 154,5-221,5 182,5-224,0 168,5-216,0 172,0-205,5 - 

2016 170,0-223,5 171,0-215,5 185,0-227,0 172,0-214,5 - 

Серед-

нє 
162,7-216,7 176,8-212,7 171,3-216,3 170,0-213,3 -  

2 

х ± 

mt0,05 

2014 70,6±1,9 69,4±2,0 71,1±2,2 69,8±4,8 70,3 

2015 72,2±3,5 73,6±3,9 69,2±2,6 68,6±3,82 70,9 

2016 78,9±4,1 73,8±3,2 74,7±3,8 71,6±3,9 74,8 

Серед-

нє 
73,9±3,2 72,3±3,1 71,7±2,8 70,3±4,2  - 

V, % 

2014 8,8 9,2 9,4 21,7 12,3 

2015 15,6 16,7 11,9 17,6 15,4 

2016 16,6 13,9 15,9 17,1 15,9 

Серед-

нє 
13,7 13,2 12,4 18,8 14,5 

Lim 

2014 60,0-78,5 60,0-81,0 62,0-83,5 47,5-101,5 -  

2015 44,5-85,5 53,0-93,0 56,0-82,0 49,0-86,0 -  

2016 48,5-97,5 57,5-86,0 62,0-96,0 49,0-94,0 -  

Серед-

нє 
51,0-87,2 56,8-86,7 60,0-87,2 48,5-93,8 -  

Примітка. 1 – Висота рослин; 2 – Висота прикріплення продуктивного качана. 

 

Отже,   у    ліній    групи    Lancaster    був   вищий    рівень   екологічної 
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цієї ознаки порівняно з лініями груп BSSS (V =6,6–10,1 %), Iodent (V = 4,1–

9,1 %) та Змішана (V = 5,8–10,0 %). 

Розмах варіювання між максимальним і мінімальним значенням – 

41,6 % у групи BSSS та 54,5 % – у групи Змішана вказує на більшу 

різноманітність аналізованої ознаки у них порівняно з лініями групи Iodent 

(27,5 %) та Lancaster (8,3 %). 

У групі BSSS максимальну середню висоту рослин мала лінія ДК 3705 

(216,7 см), а мінімальну – ДК3151 (168,2 см) (табл. 3.8). 

Таблиця 3.8 

Висота рослин та висота прикріплення продуктивного качана у 

константних ліній групи BSSS 

Лінія 

Висота рослин, см Висота прикріплення качана, см 

2014 р. 2015 р. 2016 р.  середнє 
2014 

р. 
2015 р. 2016 р. середнє 

ДК329МВ 176,0 193,0 184,0 184,3 74,0 83,5 88,5 82,0 

ДК2323МВ 163,5 175,0 184,5 174,3 63,5 70,0 75,5 69,7 

ДК239МВ 199,5 215,5 196,0 203,7 78,5 78,0 81,0 79,2 

ДК2396МВ 175,0 197,5 173,5 182,0 66,0 75,0 76,0 72,3 

ДК3824 190,0 201,5 206,0 199,2 76,5 73,0 86,0 78,5 

ДК310 186,0 210,0 200,0 198,7 71,5 69,0 75,5 72,0 

ДК3705 205,0 221,5 223,5 216,7 73,0 85,5 87,5 82,0 

ДК311 182,0 207,5 190,5 193,3 76,5 73,5 97,5 82,5 

ДК3821 180,5 191,0 193,5 188,3 67,0 70,0 73,5 70,2 

ДКС3151 180,0 154,5 170,0 168,2 60,0 44,5 48,5 51,0 

Середнє 183,8 195,0 193,9 190,9 70,7 72,2 79,0 73,9 

НІР05  5,64 3,21 2,53 -  2,79 3,22 3,16 -  

 

Слі відмітити лінію ДК3824, яка за три роки досліджень виявилась за 

висотою рослин найбільш стабільною. Різниця між її мінімальним (2014 р.) і 

максимальним (2016 р. ) значенням скала лише 16 см ( 8 %). 

За середньопопуляційними значеннями лінії BSSS можна 

класифікувати, в основному, як низько– та середньорослі порівняно з іншими 

генетичними групами. 

Висота прикріплення качана понад 50 см в даній групі відзначена у всіх 

ліній, при мінімальному її значенні у ДКС3151 (51,0 см). Найбільше значення 

висоти прикріплення продуктивного качана мали лінії ДК329МВ (82 см), 
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ДК3705 (82 см) та ДК311 (82,5 см). Стабільністю прояву цієї ознаки за 

роками досліджень відзначилася лінія ДК239МВ із мінімальним її 

зменшенням на 7,4 % та 9 %  у 2014 та 2016 рр. відповідно.  

У групі Iodent максимальну середню висоту рослин мала лінія ДК7420 

(210,3 см) (табл. 3.9). 

Таблиця 3.9  

Висота рослин та висота прикріплення продуктивного качана 

константних ліній групи Iodent 

Лінія 
Висота рослин, см Висота прикріплення качана, см 

2014 р. 2015 р. 2016 р.  середнє 2014 р. 2015 р. 2016 р. середнє 

ДК2038 182,0 199,5 178,0 186,5 77,0 89,0 80,0 82,0 

ДК365 198,5 214,5 215,5 209,5 71,5 77,5 80,0 76,3 

ДК2311 187,5 189,0 195,5 190,7 73,0 65,5 80,0 72,8 

ДК7408 191,0 215,5 213,0 206,5 69,5 67,0 86,0 74,2 

ДК7420 196,5 224,0 210,5 210,3 81,0 93,0 85,5 86,5 

ДК3867-7 179,5 192,0 176,0 182,5 67,0 79,0 69,5 71,8 

ДК364 180,5 182,5 171,0 178,0 64,0 73,5 65,5 67,7 

ДК55 190,0 211,5 200,0 200,5 67,0 77,5 74,0 72,8 

ДК277 177,0 186,5 182,5 182,0 60,0 61,5 60,0 60,5 

ДК2575 178,5 186,0 174,0 179,5 64,0 53,0 57,5 58,2 

Середнє 186,1 200,1 191,6 192,6 69,4 73,7 73,8 72,3 

НІР05  5,64 3,21 2,53  - 2,79 3,22 3,16  - 

 

Лінії даної групи за цим показником незначно відрізнялись від групи 

BSSS.  Лінія ДК2311 за роки досліджень виявилась найбільш стабільною за 

висотою рослин. Різниця між її мінімальним (2014 р.) і максимальним 

(2016 р.) значеннями склала лише 8 см ( 4,2 %).  

За середньопопуляційними ознаками лінії групи Iodent можна 

класифікувати, як сереньорослі.  

Максимальне значення висоти прикріплення продуктивного качана 

мала лінія ДК7420 (86,5 см), а мінімальне – ДК2575 (58,2 см). 

У групі Lancaster максимальну висоту рослин мали лінії ДК6356 

(211,2 см), ДК1853 (210,3 см) та ДК6353 (204,0), які до того ж стабільно 

проявлялись протягом 2014-2016 рр. (табл. 3.10).  

Найменша висота за всі роки досліджень була у лінії ДК1863 (175,5 

см). Лінії цієї групи мали стабільність цієї ознаки, що підтверджується 
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порівняно незначним розмахом варіювання (V = 6,8–7,4 %). Їх можна 

класифікувати від середньорослих до високорослих порівняно з іншими 

генетичними групами. 

Таблиця 3.10 

Висота рослин та висота прикріплення продуктивного качана 

константних ліній групи Lancaster 

Лінія 
Висота рослин, см Висота прикріплення качана, см 

2014 р. 2015 р. 2016 р.  середнє 2014 р. 2015 р. 2016 р. середнє 

ДК267МВ 206,0 190,0 200,0 198,7 73,5 56,0 62,0 63,8 

ДК296 179,0 186,0 187,0 184,0 71,0 73,0 73,0 72,3 

ДК2953 197,0 168,5 192,5 186,0 76,5 63,5 77,0 72,3 

ДК6353 198,0 199,5 214,5 204,0 77,5 72,0 87,0 78,8 

ДК6356 198,0 208,5 227,0 211,2 83,5 81,5 96,0 87,0 

ДК3044 190,0 184,0 185,0 186,3 67,0 64,5 63,0 64,8 

ДК2973 185,5 191,5 192,0 189,7 68,5 69,5 64,5 67,5 

ДК4273 187,0 195,5 201,5 194,7 62,0 67,5 67,5 65,7 

ДК1863 160,5 176,0 190,0 175,5 63,0 62,5 69,0 64,8 

ДК1853 196,0 216,0 219,0 210,3 69,0 82,0 88,0 79,7 

Середнє 189,7 191,6 200,9 194,0 71,2 69,2 74,7 71,7 

НІР05  5,64 3,21 2,53  - 2,79 3,22 3,16  - 
 

 

У ліній групи Lancaster максимальна висота розташування нижнього 

продуктивного качана на стеблі відзначалась у лінії ДК6356 (87,0 см). За 

роками досліджень цей показник стабільним був у ДК296 і змінювався у 

межах 71,0–73,0 см. Мінімальними значеннями висоти прикріплення качана 

характеризувались лінії ДК267МВ (63,8 см), ДК3044 (64,8 см) та ДК1863 

(64,8 см). 

Найбільшими значеннями висоти рослин у групі Змішана виділились 

такі лінії: ДК3155 (210,8 см), ДК2368 (208,2 см), ДКМ-3 (207,5 см) та 

ДК3151(201,3 см) (табл. 3.11). 

З огляду на те, що у цих ліній спостерігалось незначне зниження 

висоти рослин у несприятливі роки, то їх можна вважати найбільш 

стабільними за проявом даної ознаки. 
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Таблиця 3.11 

Висота рослин та висота прикріплення продуктивного качана 

константних ліній групи Змішана 

Лінія 
Висота рослин, см Висота прикріплення качана, см 

2014 р. 2015 р. 2016 р.  середнє 2014 р. 2015 р. 2016 р. середнє 

ДК402 166,0 172,0 172,0 170,0 71,0 74,0 76,0 73,7 

ДК401 188,5 190,0 194,0 190,8 57,0 53,0 59,0 56,3 

ДК4454 178,5 180,5 184,0 181,0 71,0 63,5 71,0 68,5 

ДК446 189,5 203,0 191,5 194,7 83,5 78,0 68,5 76,7 

ДКМ-3 215,0 193,0 214,5 207,5 101,5 86,0 94,0 93,8 

ДК440 173,0 195,5 200,5 189,7 56,0 60,0 69,5 61,8 

ДК3155 220,0 205,5 207,0 210,8 72,0 68,0 69,5 69,8 

ДК4441 169,0 187,5 183,0 179,8 47,5 49,0 49,0 48,5 

ДК3151 194,5 201,0 208,5 201,3 71,5 80,0 78,5 76,7 

ДК2368 205,5 205,5 213,5 208,2 67,5 74,5 81,5 74,5 

Середнє 190,0 193,4 196,9 193,4 69,9 68,6 71,7 70,0 

НІР05  5,64 3,21 2,53 -  2,79 3,22 3,16 -  

 

Мінімальна середня висота рослин (170,0 см) відзначена у лінії ДК402. 

Разом з тим вона характеризувалась найменшим коливанням ознаки за 

роками, що вказує на  високу екологогічну стабільність порівняно з іншими 

лініями даної групи. Її можна віднеси до числа середньорослих, а інші лінії 

групи Змішана можна визнати високорослими. 

Середнє значення висоти прикріплення продуктивного качана більше 

50 см в групі Змішана спостерігалось у 90 % ліній, окрім ДК4441 (48,5 см), 

максимальним воно було ДКМ-3 (93,8 см). Серед ліній найбільш стабільними 

за проявом цієї ознаки були ДК3155 та ДК4441. 

Висота рослин у наших дослідах тісно корелювала з висотою 

прикріплення качана у ліній всіх генетичних груп. Коефіцієнти кореляції є 

достовірними середніми та високими і становлять залежно від року 

випробування для групи BSSS – r = 0,68–0,86; Iodent – r = 0,65–0,87; Lancaster 

– r =0,65–0,89 та Змішана – r = 0,52–0,79. 

Вважається, що співвідношення висоти рослин селекційних зразків у 

роки сприятливі для розвитку кукурудзи і посушливі є показником їх 

посухостійкості, чим вони вище тим стійкіша та чи інша форма до впливу 
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посухи [222]. Стабільність висоти рослин за різних погодних умов може 

свідчити про їх стресостійкість.  

Отже, з вищенаведених результатів досліджень можна зробити 

наступні висновки: 

1. Найбільшим середнім значенням висоти рослин характеризувалися 

лінії генетичних груп Lancaster (194,0 см) та Змішана (193,3 см), а 

найбільшим значенням висоти прикріплення продуктивного качана BSSS 

(73,9 см) та Iodent (72,3 см); 

2. Серед ліній усіх генетичних груп спостерігався більший вплив 

погодних умов на прояв ознаки “висота прикріплення качана”; 

3. Найбільшою стабільністю висоти рослин за роками відзначились 

лінії генетичної групи Lancaster (V = 6,8–7,4 %), а стабільністю висоти 

прикріплення качана – групи Змішана (V = 17,1–21,7 %); 

4. Виділені лінії, які щорічно за середніми значеннями висоти рослин і 

висоти прикріплення качана відповідали технологічним вимогам: BSSS – 

ДК3705 (216,7 см і 82,0 см), ДК239 (203,7 см і 79,2 см); Iodent – ДК7420 

(210,3 см і 86,5 см), ДК365 (209,5 см і 76,3 см) та ДК7408 (206,5 см і 74,2 см); 

Lancaster – ДК6356 (211,2 см і 87,0 см), ДК1853 (210,3 см і 79,7 см), ДК 6353 

(204,0 см і 78,8 см); Змішана – ДК3155 (210,8см і 69,8 см), ДК2368 (208,2 см і 

74,5 см), ДКМ-3 (207,5 см і 93,8 см). 

 

3.3 Оцінка ліній за комбінаційною здатністю 

 

Остаточна оцінка ліній найбільш коректно може бути проведена, 

виходячи з їх комбінаційної здатності на основі продуктивності гібридів 

створених за участю цих ліній [230]. 

У практичній селекції для оцінки великої кількості ліній 

використовують систему схрещувань ліній з тестерами. Так, як комбінаційна 

здатність характеризується сукупністю взаємодії генотипу ліній і генотипу 
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аналізатора, точність її оцінки буде залежати від широти генетичної основи 

тестера [230]. 

Як правило за тестери використовують 2–3 кращих сестринських та 

простих гібрида або базові лінії, які належать до іншої генетичної групи за 

походженням [231]. 

Лінії з високою комбінаційною здатністю дають більш врожайні 

гібриди, ніж лінії з низькою комбінаційною здатністю. При наявності 

результатів оцінки ліній за комбінаційною здатністю, можна доцільніше 

відібрати компоненти для одержання нових гібридів, що зменшує витрати 

часу та коштів на створення високогетерозисних комбінацій [232]. 

 

3.3.1 Урожайність зерна 

 

У 2014–2015 рр. ми визначали основні селекційні ознаки у 120 

гібридних комбінацій, які були отримані за участі досліджуваних ліній. 

На основі отриманих даних вони були оцінені за комбінаційною 

здатністю стосовно основної ознаки “урожайність зерна”. 

За ефектами ЗКЗ лінії були поділені на три класи: 1 – їх оцінки ефектів 

ЗКЗ достовірно перевищують середню по досліду; 2 – достовірно не 

відрізняються від середньої по досліду; 3 – достовірно нижче середньої по 

досліду. 

У групі BSSS найменшу суму класів (3) мала лінія ДК310 (табл. 3.11). 

Вона за три роки випробовування мала достовірні стабільно високі значення 

ефектів ЗКЗ, які були досягнуті за рахунок високого значення варіанси СКЗ.  

Також серед ліній цієї генетичної групи виділилась ДК3705, яка 

відзначилась найвищим рівнем оцінок ефектів у 2014 та 2016 рр. ЗКЗ (0,41 і 

1,05 т/га відповідно), але була віднесена до 3 класу в 2015 р., через низькі 

варіанси СКЗ, що свідчить про можливість широкого використання її при 

створенні гібридів різних типів, особливо для посушливих умов. 

Високий  рівень  ефектів  ЗКЗ  видзначено  і у ліній ДК311 та ДКС3151, 
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але досягнуті вони за рахунок високого значення варіанс СКЗ, що визначає 

можливість їх використання в селекції простих та простих модифікованих 

гібридів. 

Таблиця 3.11 

Ефекти загальної комбінаційної здатності (gi ) ліній генетичної групи 

BSSS за ознакою “урожайність зерна”, т/га 

Лінія 
Ефекти  ЗКЗ Сума 

класів 

Варіанси СКЗ 

2014 р. 2015 р. 2016 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

ДК329МВ 0,22
 1
 0,09 

2
 -0,73 

3
 6 0,30 0,76 0,09 

ДК2323МВ -0,10 
2
 -0,52 

3
 0,13 

2
 7 0,18 0,55 1,72 

ДК239МВ -0,22 
3
 0,11 

2
 -0,22 

3
 8 0,07 0,02 0,06 

ДК2396МВ -0,19 
3
 -0,14 

2
 -0,35 

3
 8 0,05 0,61 0,33 

ДК3824 -0,16 
3
 -0,04 

2
 0,66 

1
 6 0,03 0,41 0,21 

ДК310 0,45
 1
 0,49 

1
 0,25 

1
 3 0,57 0,71 0,07 

ДК3705 0,41 
1
 -0,22 

3
 1,05 

1
 5 0,11 0,07 0,44 

ДК311 -0,93 
3
 0,48 

1
 -0,53 

3
 7 2,12 1,82 0,01 

ДК3821 0,23 
1
 -0,66 

3
 0,09 

2
 6 0,56 0,55 0,34 

ДКС3151 0,31 
1
 0,41 

1
 -0,35 

3
 5 0,19 0,42 0,33 

НІР 0,05 (gi) 0,13 0,15 0,14 - - - - 

НІР05 (g(i)-g(j)) 0,20 0,22 0,21 - - - - 

Примітка: 1
*
, 2

 *
, 3

 *
 - клас оцінки ЗКЗ 

 

У більшості ліній відмічалось варіювання оцінок залежно від умов 

років досліджень. 

За специфічною комбінаційною здатністю (СКЗ) вихідний матеріал 

порівнювали за допомогою статистичного показника – варіанса констант 

СКЗ. Невелика її значення  вказує, що батьківська форма рівно передає 

досліджувану ознаку при гібридизації її з іншими формами, при високій 

варіансі в потомстві можуть з’являтися комбінації відносно кращі чи гірші, 

ніж можна очікувати, виходячи із ЗКЗ [233]. Отже, форми з високою 

варіансою СКЗ представляють інтерес як компоненти конкретних пар для 

схрещування [234]. 

Серед ліній групи BSSS присутні зразки, які характеризуються 

нестабільними оцінками ефектів ЗКЗ за роками випробувань. Зокрема, лінія 

ДК329 була віднесена до першого класу в 2014 р., до другого – в 2015 і до 
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третього – в 2016 рр. А лінія ДК3824, навпаки, змінила негативне значення 

ЗКЗ на позитивне. Стабільно низькі оцінки ефектів ЗКЗ мали лінії ДК239МВ 

та ДК2396МВ, в яких сума класів за три роки становила 8.  

У ліній групи Iodent високі оцінки ефектів ЗКЗ мали лінії: ДК365, 

ДК2311, ДК7408 та ДК2575 на що вказують сума їх класів (4), але низькі 

варіанси СКЗ відмічені у ДК7408 та ДК2575, що свідчить про можливість 

використання їх при створенні різних типів гібридів (табл. 3.12). 

Таблиця 3.12 

Ефекти загальної комбінаційної здатності (gi ) ліній генетичної групи 

Iodent за ознакою “урожайність зерна”, т/га 

Лінія 
Ефекти  ЗКЗ Сума 

класів 

Варіанси СКЗ 

2014 р. 2015 р. 2016 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

ДК2038 -0,13 
3
 -0,61 

3
 -0,22 

3
 9 0,13 0,09 0,19 

ДК365 0,65 
1
 0,34 

1
 0,02 

2
 4 1,02 0,46 0,01 

ДК2311 0,25 
1
 -0,09 

2
 0,46 

1
 4 0,29 0,63 0,04 

ДК7408 0,12 
1
 0,02 

2
 0,18 

1
 4 0,21 0,02 0,08 

ДК7420 -0,53 
3
 -0,14 

3
 0,28 

1
 7 1,38 0,11 0,04 

ДК3867-7 -0,76 
3
 -0,46 

3
 -0,05 

2
 8 0,23 0,01 0,42 

ДК364 0,14 
1
 -0,07 

2
 -0,10 

2
 5 0,01 0,08 0,05 

ДК55 -0,03 
2
 -0,05 

2
 -0,10 

2
 6 0,06 0,10 0,18 

ДК277 -0,28 
3
 0,29 

1
 -0,49 

3
 7 0,76 0,74 0,02 

ДК2575 0,58 
1
 0,79 

1
 0,04 

2
 4 0,03 0,07 0,28 

НІР 0,05 (gi) 0,12 0,11 0,12  -  -  -  - 

НІР05 (g(i)-g(j)) 0,18 0,16 0,18  -  -  -  - 

Примітка: 1
*
, 2

 *
, 3

 *
 - клас оцінки ЗКЗ 

 

Стабільно низькі оцінки ефектів ЗКЗ мала лінія ДК2038, в якої сума 

класів за три роки становила 9, що вказує на труднощі її використання в 

практичній селекції. 

Виділені  лінії, які характеризувались нестабільними оцінками ефектів 

ЗКЗ за роками випробувань. Зокрема, лінія ДК7420 була віднесена до 

третього класу в 2014 та 2015 рр., до першого – в 2016 р., а лінія ДК277 

змінила негативне значення ЗКЗ на позитивне і, навпаки, відповідно до років 

випробувань. 

Серед  ліній  генетичної  групи Lancaster  кращою  за  оцінками  ефектів 



74  

ЗКЗ була лінія ДК6356, сума класів у якої склала 3 (табл. 3. 13). 

Таблиця 3.13 

Ефекти загальної комбінаційної здатності (gi ) ліній генетичної групи 

Lancaster за ознакою “урожайність зерна”, т/га 

Лінія 
Ефекти  ЗКЗ Сума 

класів 

Варіанси СКЗ 

2014 р. 2015 р. 2016 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

ДК267МВ -0,64 
3
 -0,36 

3
 -0,77 

3
 9 0,06 0,30 0,07 

ДК296 -0,43 
3
 0,05 

2
 -0,23 

3
 8 0,02 0,09 -0,01 

ДК2953 0,22 
1
 -0,25 

3
 0,51 

1
 5 0,27 0,59 0,18 

ДК6353 -0,22 
3
 0,19 

1
 0,54 

1
 5 0,06 0,09 0,08 

ДК6356 1,12 
1
 0,33 

1
 0,48 

1
 3 0,01 0,50 0,07 

ДК3044 0,30 
1
 -0,70 

3
 0,02 

2
 6 0,43 0,24 0,09 

ДК2973 0,32 
1
 0,07 

2
 0,03 

2
 5 0,13 0,65 0,05 

ДК4273 0,60 
1
 0,34 

1
 -0,75 

3
 5 0,20 0,00 0,05 

ДК1863 -0,53 
3
 -0,59 

3
 -0,26 

3
 9 0,08 0,01 0,19 

ДК1853 -0,74 
3
 0,93 

1
 0,43 

1
 5 0,24 0,34 0,05 

НІР 0,05 (gi) 0,14 0,13 0,13  -  -  -  - 

НІР05 (g(i)-g(j)) 0,21 0,20 0,20  -  -  -  - 

Примітка: 1
*
, 2

 *
, 3

 *
 - клас оцінки ЗКЗ 

 

Дві лінії (ДК267МВ і ДК1863) за цим показником в усі три роки 

випробувань віднесені до 3 класу. У решти ліній ефекти ЗКЗ значно 

змінювались за роками.  

Зокрема, лінії ДК6353 та ДК1853 були віднесені до 3 класу в 2014 р. і 

до першого класу – в 2015 і 2016 рр., а лінія ДК2953 – до першого класу в 

2014 і 2016 рр. і до третього – в 2015 р. Аналогічні варіювання оцінок ефектів 

ЗКЗ характерні для ліній ДК304, ДК4273, ДК1853. Це свідчить про 

неоднотиповість їх реакції на умови років досліджень. 

Щодо варіанс СКЗ ліній даної групи відмічено, що краща за ЗКЗ лінія 

ДК6356 відзначилась також високою специфічною комбінаційною здатністю. 

Це вказує на перспективність її використання в селекції простих та простих 

модифікованих гібридів. 

У групі ліній плазми Змішана стабільними в усі роки випробувань 

високі оцінки ефектів ЗКЗ відносно урожайності зерна мали лінії ДК3151 
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(0,59; 0,92 і 0,84 т/га відповідно за роками випробувань) і ДК3155 (0,69; 0,99 

та 1,23 т/га) (табл. 3.14). 

Таблиця 3.14 

Ефекти загальної комбінаційної здатності (gi ) ліній генетичної групи 

Змішана за ознакою “урожайність зерна”, т/га 

Лінія 
Ефекти  ЗКЗ Сума 

класів 

Варіанси СКЗ 

2014 р. 2015 р. 2016 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

ДК402 0,46 
1
 -1,01 

3
 0,45 

1
 5 0,05 4,48 1,06 

ДК401 -0,13 
3
 0,07 

2
 -0,88 

3
 8 0,74 0,21 0,28 

ДК4454 0,03 
2
 0,29 

1
 1,28 

1
 4 0,10 0,65 2,56 

ДК446 -0,42 
3
 0,64 

1
 -0,67 

3
 7 0,90 -0,01 6,65 

ДКМ-3 0,14 
1
 -0,88 

3
 -0,82 

3
 7 0,03 0,40 1,16 

ДК440 -0,76 
3
 0,34 

1
 0,22 

1
 5 0,40 1,06 0,53 

ДК3155 0,59 
1
 0,92 

1
 0,84 

1
 3 0,06 0,28 0,08 

ДК4441 0,38 
1
 -0,17 

3
 -0,52 

3
 7 0,05 0,93 0,60 

ДК3151 0,69 
1
 0,99

 1
 1,23 

1
 3 0,11 1,07 1,76 

ДК2368 -0,99 
3
 -1,32 

3
 -1,15 

3
 9 0,60 1,85 2,74 

НІР 0,05 (gi) 0,12 0,12 0,14  -  -  -  - 

НІР05 (g(i)-g(j)) 0,18 0,18 0,21  -  -  -  - 

Примітка: 1
*
, 2

 *
, 3

 *
 - клас оцінки ЗКЗ 

 

Проте низькі оцінки варіанс СКЗ вказують на доцільність її 

використання при створенні гібридів всіх типів, високі її значення у другої 

свідчать про можливість включення її в програми селекції гібридів більш 

простої генетичної структури. 

Нестабільною за оцінкою ефектів ЗКЗ виявилась лінія ДК402, яка в 

2014 і 2016 рр. мала ЗКЗ на рівні 1 класу, а віднесена до третього класу. Слід 

зауважити, що в 2015 р. ця лінія виділилась найвищою варіансою СКЗ (4,48) 

серед ліній усіх гетерозисних груп. Її можна характеризувати як досить 

посухостійку. 

Відомо, що лінії з високими оцінками ефектів ЗКЗ та варіанс СКЗ 

бажано використовувати для створення простих гібридів, а з низькими – для 

одержання гібридів із більш складною структурою [235]. 

Також в групі Змішана до числа кращих ліній ввійшли ДК4454, ДК440, 

які мали досить високий рівень оцінок ЗКЗ (сума 4). Лінія ДК4454 
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характеризувалась найвищою варіансою СКЗ (2,56) серед ліній усіх 

гетерозисних груп у 2016 р. Її доцільно використовувати при створенні 

простих гібридів адаптованих до стресових умов.  

Низьку оцінку ЗКЗ, суттєво нижче середньої по досліду, мала за два 

роки лінія ДКМ-3. 

Аналіз комбінаційної здатності ліній різних генетичних груп за 

урожайністю зерна показав помітне зниження ефектів ЗКЗ  2014 та 2016 рр. у 

ліній віднесених до першого класу. Тільки лінії ДК310 (група BSSS), ДК6356 

(група Lancaster), ДК3155 та ДК3151 (група Змішана) підвищили оцінки 

ефектів ЗКЗ. 

Найвищі значення оцінок ефектів ЗКЗ за урожайністю мали лінії групи 

Змішана, оскільки в цій групі був найбільший відсоток зразків віднесених до 

першого класу за три роки досліджень (50 %). У групі BSSS та  Iodent 

відсоток таких ліній становив – 36,7 %, а в групі Lancaster – 43,3 %. 

Аналізуючи результати оцінки комбінаційної здатності за ознакою 

“урожайність зерна” у ліній різних зародкових плазм, можна зробити такі 

висновки: 

1. Найвищим рівнем позитивних оцінок ЗКЗ та стабільністю їх прояву 

за всі роки досліджень характеризувались лінії групи Змішана. 

2. Достовірно високими і стабільними оцінками ефектів ЗКЗ за 

врожайністю зерна відзначились лінії ДК310 (BSSS); ДК365, ДК2311, 

ДК7408, ДК2575 (Iodent); ДК6356 (Lancaster); ДК3155, ДК3151 (Змішана). 

3. Одночасно високі варіанси СКЗ та ефекти ЗКЗ мали лінії ДК310 

(BSSS); ДК365 (Iodent); ДК402, ДК4454, ДК3151 (Змішана), які доцільніше 

використовувати для одержання високоурожайних простих гібридів.  

 

3.3.2 Вологість зерна при збиранні 

 

При створенні високоврожайних скоростиглих гібридів кукурудзи 

значну увагу приділяють комбінаціям, які характеризуються низьким вмістом 
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вологи в зерні. При аналізі ефектів ЗКЗ за ознакою “вологість зерна при 

збиранні” інтерес представляють лінії з негативним його значеннями [236]. 

У наших дослідженнях проведена оцінка ліній всіх геноплазм, а також 

проаналізовано їх ЗКЗ за ознакою “вологість зерна при збиранні”. 

У ліній групи BSSS найкращими за цим показником були ДК311 (-0,17;   

-0,64 і -0,34 % відповідно 2014–2016 рр.) ДК3821 (-0,09; -0,25 і 0,52 %) та 

ДКС3151 (-0,22; -0,25 та -0,52), які мали достовірно низькі оцінки ефектів 

ЗКЗ, при достатньо високих варіансах СКЗ (табл. 3.15). 

Таблиця 3.15 

Ефекти загальної комбінаційної здатності (gi ) ліній генетичної групи 

BSSS за ознакою “вологість зерна при збиранні”, % 

Лінія 

Ефекти  ЗКЗ 
Сума 

класів 

Варіанси СКЗ 

2014 р. 2015 р. 2016 р. 
2014 

р. 

2015 

р. 
2016 р. 

ДК329МВ 0,01 
2
 0,24 

2
 -0,03 

2
 6 -0,12 -0,06 0,16 

ДК2323МВ -0,25 
1
 -0,31 

2
 0,04 

2
 5 -0,13 0,08 0,27 

ДК239МВ 0,17 
3
 0,05 

2
 -0,42 

2
 7 0,46 -0,07 -0,12 

ДК2396МВ -0,17 
1
 0,29 

2
 -0,28 

2
 5 -0,17 0,02 -0,11 

ДК3824 0,32 
3
 0,57 

3
 0,58 

3
 9 -0,15 -0,07 0,19 

ДК310 0,28 
3
 0,71 

3
 0,24 

2
 8 -0,02 0,36 -0,11 

ДК3705 0,12 
3
 -0,09 

2
 1,16 

3
 8 0,01 0,08 0,13 

ДК311 -0,17 
1
 -0,64 

1
 -0,34 

2
 4 -0,17 0,42 0,02 

ДК3821 -0,09 
1
 -0,57 

1
 -0,42 

2
 4 -0,06 0,30 0,24 

ДКС3151 -0,22 
1
 -0,25 

2
 -0,52 

2
 5 -0,06 0,02 0,28 

НІР 0,05 (gi) 0,09 0,13 0,16  -  -  -  - 

НІР05 (g(i)-g(j)) 0,18 0,21 0,22  -  -  -  - 

Примітка: 1
*
, 2

 *
, 3

 *
 - клас оцінки ЗКЗ 

 

У решти ліній оцінки ефектів ЗКЗ були стабільно високими або 

змінювались за роками що вказує на їхню меншу цінність при створенні 

гібридів з інтенсивною вологовіддачею зерном. 

У групі Iodent достовірно низькі оцінки ефектів ЗКЗ мали лінії ДК277    

(-0,09; -0,33; -0,99 %), ДК2575 (-0,14; -0,60; -1,42 %) та ДК365 (-0,12; -1,91;     

-1,97) (відповідно за роками) таблиця 3.16. 
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Таблиця 3.16 

Ефекти загальної комбінаційної здатності (gi ) ліній генетичної групи 

Iodent за ознакою “вологість зерна при збиранні”, % 

Лінія 
Ефекти  ЗКЗ Сума 

класів 

Варіанси СКЗ 

2014 р. 2015 р. 2016 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

ДК2038 0,04 
2
 -0,40 

2
 1,207 

3
 7 0,00 -0,28 1,08 

ДК365 0,12 
3
 -1,91 

1
 -1,97 

1
 5 -0,12 0,85 0,41 

ДК2311 0,15 
3
 1,71 

3
 2,65 

3
 9 0,05 -0,24 0,21 

ДК7408 -0,15 
1
 1,10 

3
 0,23 

2
 6 0,06 1,06 0,02 

ДК7420 0,02 
2
 0,31 

2
 1,35 

3
 7 -0,05 -0,02 0,32 

ДК3867-7 -0,06 
2
 -0,41 

2
 -0,45 

1
 5 -0,11 0,34 -0,03 

ДК364 0,07 
2
 0,44 

2
 0,33 

2
 6 0,18 0,11 0,38 

ДК55 0,03 
2
 0,10 

2
 -0,94 

1
 5 -0,02 0,73 0,91 

ДК277 -0,09 
1
 -0,33 

2
 -0,99 

1
 4 -0,13 1,24 0,24 

ДК2575 -0,14 
1
 -0,60 

2
 -1,42 

1
 4 -0,06 0,15 -0,02 

НІР 0,05 (gi) 0,07 0,12 0,14  -  -  -  - 

НІР05 (g(i)-g(j)) 0,15 0,17 0,19  -  -  -  - 

Примітка: 1
*
, 2

 *
, 3

 *
 - клас оцінки ЗКЗ 

 

Порівняно високою була вологість зерна у тесткросів ліній ДК2311, 

ДК364, ДК7420, про що свідчать значення оцінок ефектів ЗКЗ. Їх необхідно 

включати в схрещування з формами, які інтенсивно втрачають вологу 

зерном.  

Результати оцінки комбінаційної здатності ліній генетичної групи 

Lancaster за ознакою “вологість зерна при збиранні” представлені в табл. 

3.17. 

Достовірно низькі оцінки ефектів ЗКЗ мали лінії ДК267МВ та ДК296, 

що свідчить про їхню здатність передавати гібридам властивість інтенсивної 

втрати вологи зерном.  

Достовірно високі оцінки ефектів ЗКЗ мали лінії ДК6353 (0,10; 1,53; 

і0,70 % відповідно за роками досліджень), ДК6356 (0,62; 0,93; 1,19 %) та 

ДК1853 (0,13; 1,23;  0,88 %). Тобто гібриди, отримані за їх участі, будуть 

характеризуватись підвищеною вологістю зерна. 
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Таблиця 3.17 

Ефекти загальної комбінаційної здатності (gi ) ліній генетичної групи 

Lancaster за ознакою “вологість зерна при збиранні”, % 

Лінія 
Ефекти  ЗКЗ Сума 

класів 

Варіанси СКЗ 

2014 р. 2015 р. 2016 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

ДК267МВ -0,32 
1
 -2,41 

1
 -3,21 

1
 3 -0,12 0,06 0,00 

ДК296 -0,40 
1
 -1,52 

1
 -2,12 

1
 3 -0,12 0,35 -0,05 

ДК2953 0,05 
2
 0,51 

2
 0,41 

2
 6 -0,08 -0,18 0,36 

ДК6353 0,10 
3
 1,53 

3
 0,70 

3
 9 -0,10 0,49 0,43 

ДК6356 0,62 
3
 0,93 

3
 1,19 

3
 9 -0,08 2,02 0,52 

ДК3044 0,05 
2
 0,21 

2
 -0,29 

2
 6 -0,06 -0,21 -0,12 

ДК2973 -0,02 
2
 0,19 

2
 0,41 

2
 6 -0,11 0,61 -0,06 

ДК4273 0,17 
3
 -0,73 

2
 0,34 

2
 7 -0,08 -0,23 0,52 

ДК1863 -0,38 
1
 0,06 

2
 1,68 

3
 6 -0,06 -0,13 -0,05 

ДК1853 0,13 
3
 1,23 

3
 0,88 

3
 9 -0,13 0,25 -0,14 

НІР 0,05 (gi) 0,07 0,14 0,12         

НІР05 (g(i)-g(j)) 0,15 0,21 0,18         

Примітка: 1
*
, 2

 *
, 3

 *
 - клас оцінки ЗКЗ. Сума ефектів ЗКЗ не дорівнює 0 оскільки наведена 

лише частина тесткросної матриці. 

 

У решти ліній групи Lancaster оцінки ЗКЗ достовірно не відрізнялися 

від середньої по досліду. 

Серед ліній групи Змішана за три роки випробувань достовірно низькі 

оцінки ефектів ЗКЗ мали наступні: ДК440, ДК3151, ДК4454, ДКМ-3 та 

ДК3155 (табл. 3.18). 

Необхідно відмітити лінії ДК446, ДК4441 та ДК2368, які 

характеризувались стабільно високими оцінками ефектів ЗКЗ при значному 

варіюванні варіанс СКЗ, що вказує на значне коливання  вологості зерна у 

гібридів, створених за її участю. 

У ході дослідження комбінаційної здатності константних ліній різних 

генетичних груп за ознакою “вологість зерна при збиранні” було виявлено, 

що у групі Змішана спостерігався найбільший відсоток ліній (40 %) з 

низькими оцінками ефектів ЗКЗ за три роки випробувань. 
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Таблиця 3.18 

Ефекти загальної комбінаційної здатності (gi ) ліній генетичної групи 

Змішана за ознакою “вологість зерна при збиранні”, % 

 

Лінія 
Ефекти  ЗКЗ Сума 

класів 

Варіанси СКЗ 

2014 р. 2015 р. 2016 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

ДК402 0,72 
3
 0,85 

3
 2,10 

3
 9 0,41 0,42 0,19 

ДК401 0,00 
2
 0,05 

2
 0,72 

3
 7 -0,15 -0,14 0,62 

ДК4454 -0,19 
1
 -0,71 

1
 -0,32 

2
 4 -0,06 0,08 6,60 

ДК446 0,56 
3
 0,66 

3
 0,40 

2
 8 -0,09 5,24 3,23 

ДКМ-3 -0,03 
2
 -1,38 

1
 -1,30 

1
 4 -0,16 0,22 0,01 

ДК440 -0,35 
1
 -1,14 

1
 -0,76 

1
 3 0,05 0,19 -0,13 

ДК3155 -0,60 
1
 0,31 

2
 -2,44 

1
 4 -0,13 5,24 0,37 

ДК4441 0,12 
3
 1,70 

3
 1,42 

3
 9 0,10 1,02 3,50 

ДК3151 -0,48 
1
 -1,64 

1
 -1,53 

1
 3 -0,03 0,58 1,47 

ДК2368 0,25 
3
 1,14 

3
 1,71 

3
 9 -0,12 0,18 1,65 

НІР 0,05 (gi) 0,08 0,11 0,12         

НІР05 (g(i)-g(j)) 0,19 0,21 0,22         

Примітка: 1
*
, 2

 *
, 3

 *
 - клас оцінки ЗКЗ 

 

У інших генетичних груп приблизно однакова кількість ліній 

відносилась до класів з високими оцінками ефектів ЗКЗ, 23,3 % – у груп 

BSSS та Lancaster та 26,7 % – у групи Iodent. Найбільше ліній, які мали 

середні оцінки ефектів ЗКЗ за даним показником, відносилось до генетичної 

групи BSSS (50 %). Гібриди, створені на основі ліній з високою оцінкою 

ефектів ЗКЗ, будуть мати вищу від середньої у досліджуваних ліній вологість 

зерна при збиранні. 

Отже, згідно з оцінкою комбінаційної здатності ліній за ознакою 

“вологість зерна” можна зробити висновки: 

1. Найбільше ліній, які характеризувались достовірно низькими 

оцінками ЗКЗ виділено в генетичній групі Змішана (40 %); 

2. Достовірно низькі значення ефектів ЗКЗ у ліній ДК311, ДК3821 

(BSSS); ДК277, ДК2575 (Iodent); ДК267МВ, ДК296 (Lancaster); ДК440, 

ДК3151, ДК4454, ДКМ-3, ДК3155 (Змішана) вказують на те, що вони 
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стабільно передають низьку вологість зерна гібридам, які створені за їх 

участю. 

 

3.4 Ідентифікація рослин вихідних ліній кукурудзи за ВОС-тестом 

на відмінність, однорідність та стабільність  

 

Загальна будова рослини кукурудзи представлена чоловічим та 

жіночим суцвіттям, стеблом, листом та коренем. 

Кукурудза, як і інші злакові, має мичкувату кореневу систему, 

нитевидні корені якої проникають глибоко  в  грунт (1,5–4,0 м) і 

забезпечують рослину водою і розчиненими в ній поживними речовинами. 

Розвиток кореневої системи залежить як від генетичних особливостей, так і 

від температури та вологи грунту. Гібриди мають більш розвинену кореневу 

систему, ніж лінії. 

Кукурузда має пряме циліндричне стебло висотою від 50 см до 5 м, 

товщиною 2–7 см, з чергуванням міжвузль і вузлів, кількість яких в 

надземній частині складає від 5 до 30 [237]. 

Висота стебла пов’язана зі скоростиглістю і умовами вирощування 

(сума активних температур, кількість опадів до періоду цвітіння чоловічих 

суцвіть, густота посіву, тривалість світлового дня та інших). 

Добовий приріст стебла при сприятливих умовах може досягати 12–

15 см. Ріст стебла в товщину обумовлюється кількістю судинно-волокнистих 

пучків з прошарками камбію. Ріст у висоту припиняється після формування 

волоті та її виходу із розтрубу листків. Довжина окремих міжвузль зростає 

знизу вгору і складає від 5 до 25 см [238]. 

Кукурудза має довгі лінійно-ланцетоподібні листки, які відходять по 

одному з кожного вузла з обох сторін стебла. Піхва листка охоплює стебло. 

Кількість листків залежить від підвиду, генотипу, групи стиглості. Кожен 

листок складається із досить широкої пластинки (5–12 см), з рівними або 

хвилястими краями. З нижьньої сторони листок гладенький, з верхньої –  
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різною мірою опущений, з товстою центральною жилкою та багатьма 

жилками, паралельними до основної жилки.  

Центральна жилка  залежно від генотипу може мати забарвлення від 

світло-зеленого до темно-зеленого або антоціанового кольору.  

Розмір листків, їх ширина та забарвлення є характерними сортовими 

ознаками, але в різних екологічних умовах вони можуть змінюватись. Так, 

понижені температури підсилюють антоціанове забарвлення листків, а 

посушливі і жаркі – освітлюють їх колір до світло-зелених [239]. 

Кукурудза – однодомна рослина, має різностатеві квітки з 

характерними для злаків двома квітками в колоску. 

Чоловіче суцвіття – волоть, має різну величину, форму і 

розгалудженність. Чоловічі колоски двоквіткові, розміщені парами, нижні і 

верхні колоскові луски досить довгі, повністю закривають квіткові. 

Внутрішня і зовнішня квіткові луски мають киль і частково прикривають 

квітку. Колоскові луски можуть мати різне забарвлення  – від зеленого до 

антоціанового [240]. 

Квітки мають три тичинки, рудиментарний стовпчик і дві лодикули, які 

під час цвітіння набухають, відхиляючи зовнішню квіткову  луску, сприяють 

виносу пиляків на довгих тичинкових нитках. Тичинка складається з 

тичинкової нитки і пиляка. Пиляк має два пилкових мішечки, розділених 

перемичкою. Пиляки мають різне забарвлення, що залежить від генотипу 

(зелене, жовте, антоціанове) [239].  

Жіночі квітки розміщені на суцвітті, яке має назву качан, формується 

за рахунок двох квіткових колосків, з яких плодовитим є верхній, а нижній – 

рудиментарний. Квітка складається зі стовпчика, трьох рудиментарних 

тичинок і двох не функціонуючих лодикул. Стовпчик сидячий, з округлою 

зав’язю і довгою (24–45 см) слабоопушеною ниткою з роздвоєною 

приймочкою. Найбільш довгі стовпчики мають квітки, розміщені в основі 

качана, а короткі – на його верхівці. 
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Під час цвітіння нитки з приймочоками виходять із обгортки качана. 

Їх забарвлення від зелених, жовтих, рожевих до темно-антоціанових є 

сортовою ознакою. Довжина ниток, рівень їх виходу з обгортки качана теж 

характерні для генотипу. З кожної квітки після запліднення утворюється одна 

зернина. Жіночі колоски і квітки закриті лисками обгорки [241].  

Зерно розміщується  на стрижні, який буває різної товщини, довжини 

і форми (циліндричної і конічної) та з різним забарвленням лусок (білим, 

червоним, темно-антоціановим). Всі ці ознаки є сортовими [242]. 

Кількість рядів зерен на качані – генетично обумовлена ознака з 

високою стабільністю прояву, незалежно від екологічних умов. Качан 

прикріплений на ніжці, яка може бути різної довжини і товщини. При тонкій 

і довгій ніжці качан має горизонтальне або поникле положення, що є 

характерною ознакою для генотипу [243]. 

Морфологічні ознаки традиційно використовуються у таксономічних 

дослідженнях багатьох культурних видів рослин, у селекційних 

дослідженнях для ідентифікації селекційних зразків, визначення 

спорідненості матеріалу та чистоти посівів [244]. 

Організацією UPOV розроблено тест для проведенн оцінки на 

відмінність, однорідність і стабільність (ВОС) батьківських ліній і гібридів 

кукурудзи [245, 246]. Ця методика охоплює якісні (дискретні) і кількісні 

(морфометричні) ознаки рослин кукурудзи. Інколи дискретних ознак 

недостатньо для надійної ідентифікації, тому враховуються кількісні ознаки, 

які також оцінюються візуально за рівнями їх прояву. Прояв багатьох ознак, 

що охоплює цей метод, залежить від умов навколишнього середовища. 

Паратипової мінливості особливо зазнають морфометричні ознаки, серед 

яких найбільш мінливими є висота рослин та деякі показники структури 

врожаю [247]. 

Ознаки, які вивчались в наших досдідженнях було розділено на два 

класи – кількісні та якісні. Рівні прояви ознаки розподіляли згідно 

загальноприйнятої методики за бальною шкалою. До кількісних ознак 
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віднесено висоту рослин, висоту прикріплення качана, ширину листка, 

морфометричні показники волоті та структури врожаю, а також деякі 

фенологічні показники. Всього було оцінено 15 кількісних ознак (табл. 3.19, 

3.20).  

Таблиця 3.19 

Розподіл самозапильних ліній кукурудзи за бальними рівнями прояву 

кількісних ознак, 2015 р., n=40 

 

Ознака 

Розподіл самозапильних ліній за бальними 

рівнями прояву ознак, % 

1 3 5 7 9 

Довжина бічних гілочок волоті 12,5 42,5 35,0 10,0 0,0 

Довжина від верхньої гілочки до 

верхівки волоті 
22,5 65,0 7,5 5,0 0,0 

Довжина від нижньої гілочки до 

верхівки волоті 
12,5 45,0 27,5 15,0 0,0 

Довжина волоті 7,5 32,5 52,5 5,0 2,5 

Кількість бічних гілочок волоті 10,0 32,5 25,0 27,5 5,0 

Діаметр качана 0,0 5,0 75,0 20,0 0,0 

Довжина качана 0,0 25,0 70,0 5,0 0,0 

Кількість зерен у ряду 5,0 45,0 47,5 2,5 0,0 

Кількість рядів зерен 2,5 25,0 62,5 10,0 0,0 

Висота прикріплення качана 15,0 35,0 32,5 17,5 0,0 

Висота рослин 5,0 22,5 57,5 15,0 0,0 

Ширина листка 15,0 25,0 50,0 10,0 0,0 

Кількість діб від квіткування волоті до 

появи приймочок 
5,0 27,5 65,0 2,5 0,0 

Кількість діб від появи волоті до 

цвітіння волоті 
5,0 35,0 52,5 5,0 2,5 

Кількість діб від сходів до появи 

волоті 
5,0 37,5 47,5 7,5 2,5 
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Таблиця 3.20 

Розподіл самозапильних ліній кукурудзи за бальними рівнями прояву 

кількісних ознак, 2016 р., n=40 

Ознака 

Розподіл самозапильних ліній за бальними 

рівнями прояву ознак, % 

1 3 5 7 9 

Довжина бічних гілочок волоті 12,5 42,5 35,0 10,0 0,0 

Довжина від верхньої гілочки до верхівки 

волоті 
22,5 65,0 7,5 5,0 0,0 

Довжина від нижньої гілочки до верхівки 

волоті 
10,0 47,5 27,5 15,0 0,0 

Довжина волоті 5,0 32,5 52,5 5,0 5,0 

Кількість бічних гілочок волоті 10,0 32,5 25,0 27,5 5,0 

Діаметр качана 0,0 5,0 75,0 20,0 0,0 

Довжина качана 0,0 25,0 72,5 2,5 0,0 

Кількість зерен у ряду 5,0 45,0 45,0 5,0 0,0 

Кількість рядів зерен 2,5 27,5 60,0 10,0 0,0 

Висота прикріплення качана 15,0 32,5 35,0 17,5 0,0 

Висота рослин 5,0 25,0 55,0 15,0 0,0 

Ширина листка 12,5 25,0 52,5 10,0 0,0 

Кількість діб від квіткування волоті до 

появи приймочок 
5,0 25,0 67,5 2,5 0,0 

Кількість діб від появи волоті до цвітіння 

волоті 
5,0 32,5 55,0 5,0 2,5 

Кількість діб від сходів до появи волоті 5,0 37,5 47,5 7,5 2,5 

 

Модальні класи, у яких знаходилась максимальна кількість зразків, 

зберігаються за роками вивчення і зазвичай знаходилися у середині шкали. 

Лише  в  окремих випадках відбулася зміна модального класу і то лише 
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 на одну поділку шкали.  

Стабільністю за роки проведення досліду характеризувалися такі 

кількісні ознаки: серед характеристик волоті – “довжина волоті”, “довжина 

бічних гілочок волоті” та “кількість бічних гілочок волоті”; серед показників 

структури качана – “довжина  качана”, “діаметр качана” та “кількість рядів 

зерен”; серед фенологічних показників – “кількість діб від цвітіння волоті до 

появи приймочок” та “кількість діб від появи волоті до цвітіння волоті”, а 

ознака “кількість діб від сходів до появи волоті та до цвітіння волоті”, що 

опосередковано впливає на групу стиглості, нестабільна за роками. 

У 2015 р. спостерігалась більш чітка належність вибірки, що вивчалась, 

до якогось одного модального класу, порівняно з 2016 роком. Так, наприклад 

для показника “довжина від верхньої гілочки до верхівки волоті”,  “довжина 

від нижньої гілочки до верхівки волоті”, “кількість бічних гілочок волоті” а 

також “висота рослин” складно виділити один клас прояву ознаки. 

Загалом у 2016 році відмічені більші розмахи кількісних ознак, що, 

можливо, пояснюється більш складними погодними умовами, які впливали 

на ріст та розвиток рослин кукурудзи, внаслідок чого деякі зразки не повною 

мірою реалізували генетичний потенціал. 

До якісних було віднесено ознаки, що пов’язані з антоціановим 

забарвленням різних органів рослин кукурудзи: міжвузлів, пазухи листка, 

повітряних коренів, колоскової луски, пиляків волоті, шовку, інтенсивність 

зеленого кольору листка. Крім того, оцінювались показники стебла, листка та 

волоті, а саме: хвилястість краю листкової поверхні, щільність розташування 

колоскових лусок на волоті, кут між листковою пластинкою і стеблом, кут 

між головною та бічними гілочками волоті, а також положення листка у 

просторі та положення бічних гілочок волоті у просторі (табл. 3.21, 3.22).  

Як і у випадку кількісних ознак, якісні ознаки оцінювалися за бальною 

шкалою. Якісні ознаки за роками вивчення повністю зберігали модальний 

клас, що пов’язано насамперед з генетичним контролем і мінімальним 

впливом на ці ознаки умов навколишнього середовища.  
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Таблиця 3.21 

Розподіл самозапильних ліній кукурудзи за бальними рівнями прояву 

якісних ознак, 2015 р., n=40 

Ознака 

Розподіл амозапильних ліній за бальними 

рівнями прояву ознак, % 

1 3 5 7 9 

Антоціанове забарвлення міжвузлів 75,0 20,0 5,0 0,0 0,0 

Антоціанове забарвлення пазухи 

листка 
85,0 10,0 5,0 0,0 0,0 

Антоціанове забарвлення повітряних 

коренів 
10,0 15,0 30,0 35,0 10,0 

Інтенсивність зеленого забарвлення 

листка 
12,5 35,0 30,0 15,0 7,5 

Хвилястість краю листкової поверхні 17,5 32,5 20,0 17,5 12,5 

Положення бічних гілочок волоті у 

просторі 
7,5 40,0 35,0 15,0 2,5 

Щільність розташування колоскових 

лусок на волоті 
12,5  - 47,5 40,0 -  

Антоціанове забарвлення колоскової 

луски 
50,0 20,0 22,5 2,5 5,0 

Кут між головною та бічними 

гілочками волоті 
15,0 40,0 35,0 7,5 2,5 

Антоціанове забарвлення пиляків 20,0 25,0 35,0 15,0 5,0 

Антоціанове забарвлення шовку 22,5 32,5 32,5 12,5 0,0 

Кут між листковою пластинкою і 

стеблом 
12,5 45,0 35,0 7,5 0,0 

Положення листка у просторі 15,0 45,0 35,0 5,0 0,0 

 

. 
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Таблиця 3.22 

Розподіл самозапильних ліній кукурудзи за бальними рівнями прояву 

якісних ознак, 2016 р., n=40 

Ознака 

Розподіл самозапильних ліній за бальними 

рівнями прояву ознак, % 

1 3 5 7 9 

Антоціанове забарвлення міжвузлів 72,5 22,5 5,0 0,0 0,0 

Антоціанове забарвлення пазухи листка 87,5 7,5 5,0 0,0 0,0 

Антоціанове абарвлення повітряних 

коренів 
10,0 12,5 35,0 22,5 20,0 

Інтенсивність зеленого забарвлення 

листка 
12,5 32,5 27,5 17,5 10,0 

Хвилястість краю листкової поверхні 15,0 30,0 22,5 17,5 15,0 

Положення бічних гілочок волоті у 

просторі 
7,5 37,5 37,5 12,5 5,0 

Щільність розташування колоскових 

лусок на волоті 
12,5  - 45,0 42,5 -  

Антоціанове забарвлення колоскової 

луски 
52,5 17,5 22,5 2,5 5,0 

Кут між головною та бічними гілочками 

волоті 
15,0 37,5 35,0 10,0 2,5 

Антоціанове забарвлення пиляків 22,5 25,0 32,5 15,0 5,0 

Антоціанове забарвлення шовку 25,0 30,0 32,5 12,5 0,0 

Кут між листковою пластинкою і стеблом 12,5 47,5 32,5 7,5 0,0 

Положення листка у просторі 15,0 42,5 35,0 7,5 0,0 

 

 

Висновки до розділу 3 

1. Найкращими для добору за високою продуктивністю є лінії 

генетичної групи Lancaster (3,3 т/га) та Змішана (3,2 т/га). 

2. Найвищий середній рівень урожайності забезпечили лінії ДК3705 – 

3,4 т/га, ДК2323МВ – 3,3 т/га (BSSS); ДК2575 – 3,7 т/га (Iodent); ДК6353 – 
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4,4 т/га (Lancaster); ДК402 – 4,2 т/га  (Змішана); 

3. Найнижчою середньою збиральною вологістю зерна 

характеризувались лінії групи BSSS (14,4 %) та Змішана (14,5 %). 

4. Виявлено незначний вплив умов року на детермінацію ознаки 

«висота рослин», основна частина ліній слабко реагували на дію стресу. 

5. Найвищим рівнем позитивних оцінок ЗКЗ та стабільністю їх прояву 

за всі роки досліджень характеризувались лінії групи Змішана. 

6. Достовірно високими і стабільними оцінками ефектів ЗКЗ відносно 

урожайності зерна відзначились лінії ДК310 (BSSS), ДК365, ДК2311, 

ДК7408, ДК2575 (Iodent), ДК6356 (Lancaster), ДК3155, ДК3151 (Змішана). 

7. Одночасно високі варіанси СКЗ та ефекти ЗКЗ мали лінії ДК310 

(BSSS); ДК365 (Iodent); ДК402, ДК4454, ДК3151 (Змішана), які доцільніше 

використовувати для одержання високоурожайних простих гібридів. 

8. Найнижчі і стабільні за роками оцінки ефектів ЗКЗ за ознакою 

“вологість зерна при збиранні” (від -0,32 % до -3,21 %) відмічено у лінії 

ДК267МВ (Lancaster). 

9. Найбільше ліній, які характеризувались достовірно низькими 

оцінками ЗКЗ стосовно вологості зерна виділено в генетичній групі Змішана 

(40 %). 

10. Достовірно низькі значення ефектів ЗКЗ  у ліній ДК311, ДК3821 

(BSSS); ДК277, ДК2575 (Iodent); ДК267МВ, ДК296 (Lancaster); ДК440, 

ДК3151, ДК4454, ДКМ-3, ДК3155 (Змішана) вказують на те, що вони 

стабільно передають низьку вологість зерна гібридам, які створені за їх 

участю. 
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РОЗДІЛ 4 

 

ОЦІНКА ГЕНЕТИЧНОЇ СПОРІДНЕНОСТІ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ 

ТА РІВНЯ ПРОЯВУ ОСНОВНИХ ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННИХ ОЗНАК 

СЕСТРИНСЬКИХ ГІБРИДІВ 

  

4.1 Врожайність та збиральна вологість зерна  

 

Основним показником, яким вимірюється успіх та ефективність 

селекційної роботи, є зернова продуктивність гібридів. Але забезпечити 

стабільність врожаю з року в рік у різних умовах вирощування подекуди є 

досить важким завданням [248]. 

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, що стабілізує 

врожайність зерна при погіршенні умов вирощування [249]. Утім стабільність 

урожайності зерна гібридів кукурудзи в різних умовах пояснюється частіше 

не популяційною буферністю, а насамперед, генетичними особливостями 

складових батьківських компонентів [250]. 

Використання сестринських схрещувань з метою збільшення 

насіннєвої продуктивності є цілком обґрунтованим і перспективним [251]. 

Відповідний захід дозволяє прискорити впровадження у виробництво 

гібридів через більший вихід насіння з ділянок гібридизації кращої якості. 

Таким чином, сестринські гібриди дозволяють стабілізувати виробництво 

якісного насіння кукурудзи та прискорити їхнє поширення у виробництві 

[126]. Разом з тим врожайність зерна сестринських гібридів свідчить і про 

рівень спорідненості їх батьківських компонентів. 

Дослідження з метою вивчення рівня урожайності зерна 180 

сестринських (споріднених) гібридів, які отримано за неповною діалельною 

схемою проведено нами протягом 2014–2016 рр. Найвищу врожайність зерна 
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зафіксовано у 2015 р., нижчу на 25,4 і 20,6 % відповідно – у менш сприятливі 

2014 і 2016 рр. (табл. 4.1).  

Таблиця 4.1 

Варіювання урожайності  зерна споріднених гібридів різних 

генетичних груп в 2014-2016 рр. 

Показник Рік BSSS Iodent Lancaster Змішана 
Середнє 

n 45 45 45 45 

х ± mt0,05 

2014 4,12±0,17  3,69±0,16 5,17±0,14 5,81±0,14 4,7 

2015 5,73±0,16 6,13±0,15 6,24±0,14 6,97±0,15 6,3 

2016 4,47±0,16 4,21±0,14 5,35±0,13 5,95±0,13 5,0 

Середнє 4,77±0,16 4,68±0,15 5,59±0,14 6,24±0,14  - 

V, % 

2014 26,9 28,9 17,8 16,3 22,5 

2015 18,3 16,6 14,9 14,7 16,1 

2016 24,4 22,4 16,1 15,0 19,5 

Середнє 23,2 22,6 16,3 15,3 19,4 

Lim 

2014 1,77-6,34 1,64-6,29 3,09-7,23 2,86-7,72  - 

2015 3,36-7,58 3,38-8,19 3,43-8,20 3,0-8,77  - 

2016 2,48-7,12 2,27-6,29 3,25-6,94 2,83-7,34  - 

Середнє 2,54-7,01 2,43-6,92 3,26-7,46 2,9-7,94  - 

 

Максимальна середня урожайність зерна  споріднених гібридів всіх 

плазм відзначена в 2015 р. (6,27 т/га). У цьому році, завдяки оптимальним 

температурному і водному режимах склались найбільш сприятливі умови, 

особливо для гібридів генетичної групи Змішана, які сформували достовірно 

вищу середню врожайність (6,97 т/га), ніж лінії групи BSSS, Iodent та 

Lancaster. 

У 2014 р. мінімальну середню врожайність мали гібриди групи  Iodent 

та BSSS, які і в середньому за роки випробування теж мали найменші її 

значення. У решти зразків генетичних груп цей показник у 2014 р. був вищим 

за 5 т/га. 

По групах споріднених гібридів різних зародкових плазм, найвищу 
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середню урожайність за три роки досліджень мали зразки групи Змішана 

(6,24 т/га), що відповідно на 23,6, 25,0 та 10,4 %  вище, ніж у гібридів груп 

BSSS, Iodent та Lancaster.  

Досліджувані групи гібридів на погодні умови 2014–2016 рр. реагували 

неоднозначно, про що свідчать різні значення коефіцієнтів варіації. 

Найменша диференціація (V=16,1 %) вибірки споріднених гібридів 

зафіксована у 2015 р., а найбільша (V=22,5 %) – у 2014 р. Зразки групи Iodent 

та BSSS за роки досліджень характеризувались найвищими коливаннями 

коефіцієнту варіація у середньому 22,6 і 23,2 % відповідно. Найменші 

варіювання відмічені у гібридів Змішаної плазми (V=15,3 %).   

Гібриди, створені на базі плазм BSSS та Iodent, найбільш позитивно 

реагували на сприятливі умови вирощування та вкрай негативно на їх 

погіршення. Зокрема, у них спостерігалось значне  зниження врожайності в 

стресових 2014 р. та 2016 р. порівняно з сприятливим для розвитку кукурудзи 

2015 р. Зразки генетичної групи Змішана характеризувались найбільш 

стабільним рівнем середньої урожайності за роками досліджень. 

У селекції кукурудзи ознака “збиральна вологість зерна” є однією з 

визначальних, яка у певному розумінні є критерієм успішності та 

ефективності ведення будь-якої селекційної програми. Особливо актуальною 

ця проблема є для селекції середньостиглих та середньопізніх гібридів, на 

відміну від більш ранньостиглих форм, вологість зерна яких при збиранні в 

зоні Степу близька до базової. Питання інтенсивності втрати вологи зерном 

гібрида є першочерговим, оскільки, пізньостиглі гібриди збирають 

наприкінці вересня – початку жовтня, коли природне досушування в умовах 

Степу України вже обмежене температурним режимом. Тому збір врожаю 

пізьньостиглих генотипів часто проходить за вологості зерна 28–35 %, що 

потребує обов’язкового досушування після збирання та під час доробки 

[208].  

Мінімальна середня збиральна вологість зерна у споріднених гібридів 

відмічалась у 2015 р. (13,2 %), а найвищою вона була у 2016 р. (16,4 %), який 
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характеризувався дощовою погодою в осінній період (табл. 4.2). 

 

Таблиця 4.2 

Варіювання збиральної вологості зерна гібридів різних генетичних груп 

в 2014–2016 рр. 

Показник Рік BSSS Iodent Lancaster Змішана Серед-

нє 
n 45 45 45 45 

х ± mt0,05 

2014 14,4±0,11 14,8±0,11 15,2±0,17 14,7±0,12 14,8 

2015 12,5±0,16 12,5±0,17 14,3±0,26 13,3±0,24 13,2 

2016 16,1±0,08 16,3±0,12 16,9±0,16 16,3±0,10 16,4 

Середнє 14,3±0,12 14,5±0,13 15,5±0,20 14,8±0,15 - 

V, % 

2014 5,2 5,1 7,6 5,4 5,8 

2015 8,7 9,0 12,0 12,0 10,4 

2016 3,5 4,8 6,2 4,1 4,7 

Середнє 5,8 6,3 8,6 7,2 7,0 

Lim 

2014 12,8-15,9 13,4-16,5 12,0-17,5 13,3-16,6 - 

2015 10,4-15,4 10,5-15,7 11,4-17,4 11,4-18,3 - 

2016 15,1-17,3 15,2-18,3 15,1-19,2 14,6-17,5 - 

Середнє 12,7-16,2 13,0-16,8 12,8-18,1 13,1-17,4 - 

 

У середньому за роки досліджень гібриди групи BSSS та Iodent мали 

порівняно низький рівень вологості, відповідно 14,3 та 14,5 %. 

В умовах 2015 р., який характеризувався найбільшими значеннями 

коефіцієнтів варіації (8,7; 9,0 та 12,0 %), гібридні комбінації всіх 

гетерозисних груп коли майже однаковий низький і середній рівень 

вологості. 

Слід відмітити незначне варіювання (V= 4,8–9,0 %) цього показника 

зразків групи Iodent, що вказує на стабільність його прояву в різні роки. 

Найбільше варіювання ознаки (V=4,1–12,0 %) протягом 2014–2016 рр. 

спостерігали у гібридів групи Змішана. 
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Щодо конкретних гібридних комбінацій, то найвища середня 

врожайність зерна в групі BSSS відзначена у тескросів лінії ДКС3151– 

5,96 т/га при 13,9 % вологості (табл. 4.3). 

Мінімальна середня урожайність була у гібрида ДК310×ДК3824 

(2,84 т/га за 15 % вологості). Середня вологість зерна споріднених гібридів 

групи BSSS була майже на рівні стандартної (14 %). 

Таблиця 4.3 

Середня урожайність та збиральна вологість зерна споріднених 

гібридів генетичної групи BSSS, 2014–2016 рр. 

Лінія 

Д
К
3
2
9
М
В

 

Д
К
2
3
2
3
М
В

 

Д
К
2
3
9
М
В

 

Д
К
2
3
9
6
М
В

 

Д
К
3
8
2
4
 

Д
К
3
1
0
 

Д
К
3
7
0
5
 

Д
К
3
1
1
 

Д
К
3
8
2
1
 

Д
К
С
3
1
5
1

 

ДК329МВ   13,9 13,6 14,4 14,5 14,5 15,3 13,8 13,7 13,3 

ДК2323МВ 4,38   13,6 14,2 14,1 14,9 15,3 13,9 13,5 14,2 

ДК239МВ 3,68 5,28   14,3 14,6 14,7 14,2 14,2 13,9 13,7 

ДК2396МВ 3,01 4,08 4,04   14,3 14,2 14,9 15,0 14,0 13,7 

ДК3824 5,58 5,21 5,27 5,57   15,0 15,5 14,5 14,6 14,2 

ДК310 3,63 4,62 5,16 5,17 2,84   15,2 14,8 14,5 14,1 

ДК3705 5,57 6,13 6,05 5,23 4,47 4,06   15,2 14,7 14,5 

ДК311 5,07 4,29 3,82 2,86 5,81 4,73 4,05   14,0 14,0 

ДК3821 4,12 4,36 4,07 3,40 4,19 4,60 4,76 4,06   13,6 

ДКС3151 5,61 7,00 5,77 5,65 5,76 5,53 6,02 5,89 6,39   

Середнє 4,5 5,04 4,79 4,34 4,97 4,48 5,15 4,51 4,44 5,96 

Примітка: * Збиральна вологість зерна, %; ** Урожайність зерна, т/га. 

 

Мінімальне значення середньої урожайності за роки випробувань 

відмічено у тесткросів лінії ДК2396МВ – 4,34 т/га при 14,3 % збиральної 

вологості.  

Аналіз середньої урожайності зерна споріднених гібридів групи Iodent 

засвідчив, що максимальне її значення мали тесткроси лінії ДК364 – 5,78 т/га   

при  14,9  % збиральної вологості зерна (табл. 4.4), а мінімальне відмічено у 

лінії ДК55 (4,04 т/га при 14,4 % вологості). 
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Таблиця 4.4 

Середня урожайність та збиральна вологість зерна споріднених 

гібридів генетичної групи Iodent, 2014–2016 рр. 

Назва ліній  

Д
К
2
0
3
8
 

Д
К
3
6
5
 

Д
К
2
3
1
1
 

Д
К
7
4
0
8
 

Д
К
7
4
2
0
 

Д
К
3
8
6
7
-7

 

Д
К
3
6
4
 

Д
К
5
5
 

Д
К
2
7
7
 

Д
К
2
5
7
5
 

ДК2038   14,2 15,3 14,6 14,1 14,2 15,2 14,1 14,7 14,8 

ДК365 4,25   14,4 14,1 14,1 14,0 13,7 13,8 13,7 14,2 

ДК2311 4,69 5,35   15,8 15,2 15,5 15,8 15,6 15,5 15,3 

ДК7408 3,94 4,09 4,69   14,0 13,9 15,3 15,2 14,7 15,0 

ДК7420 4,45 4,63 5,82 4,31   13,5 15,1 14,5 14,4 13,8 

ДК3867-7 3,81 2,80 4,60 4,19 4,09   14,9 13,3 13,8 13,5 

ДК364 5,58 5,47 5,85 5,09 5,89 5,47   14,8 15,2 14,5 

ДК55 2,68 3,13 4,86 3,67 3,88 3,11 6,93   14,2 14,3 

ДК277 4,82 3,77 4,92 4,83 5,42 4,03 5,93 4,29   15,4 

ДК2575 5,29 4,40 5,50 5,10 5,11 4,58 5,82 3,83 5,69   

Середнє 4,39 4,21 5,14 4,43 4,84 4,07 5,78 4,04 4,85 5,04 

Примітка: * Збиральна вологість зерна, %; ** Урожайність зерна, т/га. 

 

Середня врожайність зерна у споріднених гібридів генетичної групи 

Lancaster була майже на оному рівні, окрім лінії ДК267МВ у якої вона була 

на 12,3 % вище середньопопуляційної (5,70 т/га). Найменша середня 

урожайність  відмічена у гібридів лінії ДК6353 – 5,44 т/га при 16,0 % 

вологості (табл. 4.5). 

Споріднені гібриди ліній групи Змішана мали досить високі середні 

значення урожайності, що свідчить про їх генетичну віддаленість зразків. 

Максимальним це значення було у тесткросів лінії ДК2368 – 6,31 т/га при 

15,2 % вологості, а мінімальним у тесткросів ліній ДК440 та ДК3151 – 

5,87 т/га при вологості14,8 та 14,5 % відповідно. Високу середню 

урожайність зерна в Змішаній групі  сформували споріднені гібриди 

ДК401×ДК446 – 7,65 т/га, ДК440×Д446 – 7,31 т/га та ДК3155×ДКМ-3 – 

7,16 т/га при 15,4, 15,9 та 14,3 % вологості відповідно (табл. 4.6). 
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Таблиця 4.5 

Середня урожайність та збиральна вологість зерна споріднених 

гібридів генетичної групи Lancaster, 2014–2016 рр. 

Назва ліній  

Д
К
2
6
7
М
В

 

Д
К
2
9
6
 

Д
К
2
9
5
3
 

Д
К
6
3
5
3
 

Д
К
6
3
5
6
 

Д
К
3
0
4
4
 

Д
К
2
9
7
3
 

Д
К
4
2
7
3
 

Д
К
1
8
6
3
 

Д
К
1
8
5
3
 

ДК267МВ   12,9 14,0 14,3 14,1 14,0 13,6 13,4 13,7 14,9 

ДК296 5,20   15,1 14,5 14,5 15,1 14,7 14,6 14,9 14,5 

ДК2953 6,56 5,02   16,1 15,7 17,5 16,1 17,2 16,6 16,7 

ДК6353 7,34 5,00 5,76   16,7 16,4 16,2 16,6 16,7 16,6 

ДК6356 7,24 5,86 4,94 4,65   16,2 16,1 16,1 15,4 15,7 

ДК3044 6,42 5,45 5,74 4,78 5,94   15,8 15,9 16,6 17,3 

ДК2973 5,96 6,01 5,86 5,23 5,39 5,73   15,6 15,0 15,3 

ДК4273 6,06 5,81 6,56 5,32 5,14 5,85 5,86   15,4 16,7 

ДК1863 6,38 5,97 5,96 5,70 5,63 5,38 5,33 5,44   14,8 

ДК1853 6,43 5,00 4,89 5,16 4,45 6,16 5,91 6,76 5,27   

Середнє 6,40 5,48 5,70 5,44 5,47 5,72 5,70 5,87 5,67 5,56 

Примітка: * Збиральна вологість зерна, %; ** Урожайність зерна, т/га. 

 

Таблиця 4.6 

Середня урожайність та збиральна вологість зерна споріднених 

гібридів ліній генетичної групи Змішана, 2014–2016 рр. 

Назва ліній  

Д
К
4
0
2
 

Д
К
4
0
1
 

Д
К
4
4
5
4
 

Д
К
4
4
6
 

Д
К
М
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Д
К
4
4
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Д
К
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1
5
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Д
К
4
4
4
1
 

Д
К
3
1
5
1
 

Д
К
2
3
6
8
 

ДК402   15,8 14,5 16,3 14,2 15,9 14,8 16,2 14,8 16,6 

ДК401 6,23   14,5 15,4 14,2 14,8 13,6 15,7 14,5 15,2 

ДК4454 5,79 6,54   13,4 14,2 15,2 14,2 14,6 14,4 15,0 

ДК446 6,63 7,65 2,89   15,2 15,9 14,5 14,8 14,8 15,8 

ДКМ-3 5,55 5,61 6,57 6,49   14,1 14,3 13,9 13,9 14,6 

ДК440 6,68 5,69 6,43 7,31 6,33   13,8 14,5 14,2 14,4 

ДК3155 6,35 6,25 6,80 6,49 7,16 3,75   13,8 13,9 14,0 

ДК4441 5,48 6,50 6,80 5,98 6,61 5,43 5,56   14,5 16,3 

ДК3151 6,03 6,02 6,48 6,53 5,17 5,39 5,58 5,51   15,1 

ДК2368 7,35 5,65 5,93 6,74 6,41 5,81 6,32 6,49 6,13   

Середнє 6,23 6,24 6,03 6,30 6,21 5,87 6,03 6,04 5,87 6,31 

Примітка: * Збиральна вологість зерна, %; ** Урожайність зерна, т/га. 
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Споріднені  гібриди  ліній групи Змішана мали досить високі середні 

значення урожайності, що свідчить про їх генетичну віддаленість зразків. 

Максимальним це значення було у тесткросів лінії ДК2368 – 6,31 т/га при 

15,2 % вологості, а мінімальним у тесткросів ліній ДК440 та ДК3151 – 

5,87 т/га при вологості 14,8 та 14,5 % відповідно. Високу середню 

урожайність зерна в Змішаній групі  сформували споріднені гібриди 

ДК401×ДК446 – 7,65 т/га, ДК440×Д446 – 7,31 т/га та ДК3155×ДКМ-3 – 

7,16 т/га при 15,4, 15,9 та 14,3 % вологості відповідно (табл. 4.6). 

Гібрид ДК4454×ДК446 мав найменше значення  цього показника 

(2,89 т/га при 13,4 % вологості). Що може свідчити про генетичну близькість 

його батьківських форм. 

 

4.2 Оцінка рівня гіпотетичного гетерозису у сестринських гібридів 

 

Подальший прогрес в гетерозисній селекції забезпечується постійним 

удосконалення відомих базових моделей основаних на альтернативному 

різноманітті споріднених ліній з поступовим підвищенням конкурсного 

гетерозису [252]. Взагалі створення нових інбредних генотипів пов’язано із 

збільшенням толерантності до самозапилення цієї природньо 

перехреснозапильної культури, а в зв’язку з цим збільшення врожайності 

ліній. Були припущення, що в майбутньому будуть створені генотипи з 

нульовою депресією [253], тобто врожайність ліній буде дорівнювати 

врожайності гібридів і селекція на гетерозис втратить актуальність [254]. 

Таким чином, ріст врожайності ліній повинен супроводжуватись постійним 

зменшенням індексів істинного та гіпотетичного гетерозису[255]. 

У наших дослідженнях вивчали рівень гіпотетичного гетерозису 

сестринських гібридів ліній різних генетичних плазм за врожайністю зерна. 

При усередненні гіпотетичного гетерозису за роками, варіювання ознаки 

зменшується за рахунок нівелювання природних коливань. Таким чином, 

рівень гіпотетичного гетерозису залежить не тільки від генетичної 
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віддаленості матеріалу, а й від реакції гібридів на зміни умов вирощування, 

що може привнести похибки при оцінці рівня спорідненості [251–254]. 

Зокрема, в 2015 р. рівень гіпотетичного гетерозису у споріднених 

гібридів групи BSSS в середньому був найвищим (110,6 %), а в 2014 та 

2016 рр. – на 26,3 та 16,4 % нижче (табл. 4.7). 

Таблиця 4.7 

Параметри варіювання гетерозису гіпотетичного у сестринських 

гібридів ліній плазми BSSS 

Параметри 

Гетерозис гіпотетичний, % 

2014 р. 2015 р. 2016 р. 
Середнє 

багаторічне 

Середнє 81,5±7,2 110,6±7,1 92,4±7,3 94,8±6,9 

Lim 1,2÷171,8 29,8÷196,6 20,5÷177,5 20,9÷175,0 

Коефіцієнт 

варіювання, % 
59,1 43,1 52,7 48,9 

 

У  основної частини експериментальних гібридів цей показник не так 

значно коливався і можна порівняно коректно диференціювати лінії за рівнем 

прояву гетерозиса [251]. Так, гібриди створені на основі лінії ДКС3151 

відзначилась найвищим рівнем гетерозису, а лінії ДК2396МВ – найменшим.  

Найвищим  середнім  рівнем  гіпотетичного   гетерозису   за   три   роки 

 випробувань серед споріднених гібридів генетичної групи BSSS 

відзначились наступні: ДКС3151×ДК311 (175 %), ДК2369МВ×ДК310 

(174,4 %), ДК2396МВ×ДКС3151 (168,6 %), ДКС3151×ДК310 та 

ДКС3151×ДК3821 (168,5 %) (табл. 4.8). 

Таблиця 4.8 

Гетерозис гіпотетичний у сестринських гібридів ліній плазми BSSS 

Зразки 
Гіпотетичний гетерозис, % 

Середнє 
2014 р.  2015 р.  2016 р.  

ДК329МВ×ДК3705 88,6 111,8 96,9 99,1 

ДК329МВ×ДК311 142,4 150,3 134,8 142,5 
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Закінчення таблиці 4.8 

Зразки 
Гіпотетичний гетерозис, % 

Середнє 
2014 р. 2015 р. 2016 р. 

ДК329МВ×ДК3821 73,9 74,2 85,0 77,7 

ДК329МВ×ДКС3151 120,2 185,2 152,0 152,5 

ДК2323МВ×ДК329МВ 34,4 96,0 44,5 58,3 

ДК2323МВ×ДК311 52,5 68,4 58,7 59,9 

ДК2323МВ×ДК3821 38,6 74,4 33,9 49,0 

ДК2323МВ×ДКС3151 132,0 181,9 135,6 149,8 

ДК239МВ×ДК329МВ 64,3 67,7 64,6 65,5 

ДК239МВ×ДК2323МВ 70,0 115,1 75,4 86,8 

ДК239МВ×ДК3821 26,7 29,8 28,7 28,4 

ДК239МВ×ДКС3151 100,8 182,1 175,2 152,7 

ДК2396МВ×ДК329МВ 4,7 91,5 31,7 42,6 

ДК2396МВ×ДК2323МВ 3,5 113,1 41,0 52,5 

ДК2396МВ×ДК239МВ 93,7 95,0 86,3 91,7 

ДК2396МВ×ДКС3151 139,3 196,6 169,9 168,6 

ДК3824×ДК329МВ 128,3 124,7 117,6 123,6 

ДК3824×ДК2323МВ 78,8 82,6 47,0 69,5 

ДК3824×ДК239МВ 86,9 90,5 88,4 88,6 

ДК3824×ДК2396МВ 133,0 135,8 133,4 134,0 

ДК310×ДК329МВ 64,4 92,2 83,9 80,1 

ДК310×ДК2323МВ 72,2 87,8 73,6 77,8 

ДК310×ДК239МВ 146,5 153,2 148,8 149,5 

ДК310×ДК2396МВ 171,8 178,1 173,3 174,4 

ДК310×ДК3824 12,6 29,9 20,5 21,0 

ДК3705×ДК2323МВ 84,4 102,7 57,7 81,6 

ДК3705×ДК239МВ 105,4 118,3 112,0 111,9 

ДК3705×ДК2396МВ 70,1 124,2 87,5 93,9 

ДК3705×ДК3824 42,4 44,4 43,0 43,3 

ДК3705×ДК310 52,1 57,2 54,0 54,4 

ДК311×ДК239МВ 49,7 102,7 73,2 75,2 

ДК311×ДК2396МВ 1,2 77,4 46,7 41,8 

ДК311×ДК3824 140,2 143,0 135,9 139,7 

ДК311×ДК310 124,2 167,0 139,1 143,4 

ДК311×ДК3705 18,6 77,8 44,0 46,8 

ДК3821×ДК2396МВ 24,7 44,2 36,1 35,0 

ДК3821×ДК3824 54,1 62,7 54,9 57,2 

ДК3821×ДК310 84,0 129,4 120,2 111,2 

ДК3821×ДК3705 57,4 64,3 62,7 61,5 

ДК3821×ДК311 17,1 38,8 27,2 27,7 

ДКС3151×ДК3824 74,7 160,7 139,5 125,0 

ДКС3151×ДК310 146,6 187,9 171,0 168,5 

ДКС3151×ДК3705 112,7 109,9 109,8 110,8 

ДКС3151×ДК311 168,0 179,5 177,5 175,0 

ДКС3151×ДК3821 162,4 175,8 167,2 168,5 

Середнє 81,6 110,6 92,4 94,9 
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За оцінками варіювання рівня середнього гіпотетичного гетерозису 

зразки генетичного походження Iodent мали майже однакові значення за 

роками (табл. 4.9). 

Таблиця 4.9 

Параметри варіювання гетерозису гіпотетичного у сестринських 

гібридів плазми Iodent 

Параметри 

Гетерозис гіпотетичний, % 

2014 р. 2015 р. 2016 р. 
Середнє 

багаторічне 

Середнє 88,9±6,1 99,9±5,9 100,1±5,9 96,3±5,8 

Lim 3,9÷180,5 26,8÷185,9 26,5÷188,2 27,3÷181,6 

Коефіцієнт 

варіювання, % 
45,7 40,2 39,6 40,2 

 

Найвищим рівнем гіпотетичного гетерозису в середньому відзначились 

гібриди, отримані на базі ліній ДК364 та ДК277, а найменшим – за участі 

лінії ДК55. Споріднений гібрид ДК55×ДК364 характеризувалася найвищим 

рівнем гіпотетичного гетерозису, який  залежно від року коливався від 178,5 

до 186 %. А найменше значення було у гібрида ДК55×ДК7405 (3,9 %) у 

2014 р. і коливалось до 64 % в 2015 р. (табл. 4.10). 

Таблиця 4.10 

Гетерозис гіпотетичний у сестринських гібридів ліній плазми Iodent 

Зразки 
Гіпотетичний гетерозис, % 

Середнє 

2014 р.  2015 р.  2016 р.  

ДК2038×ДК364 131,3 145,5 140,9 139,2 

ДК2038×ДК55 23,7 31,9 26,5 27,3 

ДК2038×ДК277 164,5 170,3 137,7 157,5 

ДК2038×ДК2575 86,8 90,3 76,7 84,6 
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Закінчення таблиці 4.10 

Зразки 
Гіпотетичний гетерозис, % 

Середнє 
2014 р. 2015 р. 2016 р. 

ДК365×ДК2038 84,1 126,3 120,8 110,4 

ДК365×ДК55 33,4 41,1 77,2 50,6 

ДК365×ДК277 81,0 107,5 118,1 102,2 

ДК365×ДК2575 44,1 51,6 71,3 55,7 

ДК2311×ДК2038 92,1 124,5 121,2 112,6 

ДК2311×ДК365 126,4 159,8 140,4 142,2 

ДК2311×ДК277 117,1 121,8 118,6 119,2 

ДК2311×ДК2575 67,8 75,1 98,9 80,6 

ДК7408×ДК2038 51,1 75,3 56,7 61,0 

ДК7408×ДК365 55,6 75,1 73,4 68,0 

ДК7408×ДК2311 72,1 60,4 72,6 68,4 

ДК7408×ДК2575 52,2 58,4 56,0 55,5 

ДК7420×ДК2038 98,9 101,8 99,3 100,0 

ДК7420×ДК365 97,0 105,9 126,6 109,8 

ДК7420×ДК2311 127,8 146,2 143,3 139,1 

ДК7420×ДК7408 71,7 72,7 45,4 63,2 

ДК3867-7×ДК2038 88,9 98,6 91,2 92,9 

ДК3867-7×ДК365 26,2 46,4 51,5 41,4 

ДК3867-7×ДК2311 88,2 123,8 118,8 110,3 

ДК3867-7×ДК7408 74,8 77,0 76,5 76,1 

ДК3867-7×ДК7420 88,4 92,8 74,6 85,3 

ДК364×ДК365 116,4 132,9 159,1 136,2 

ДК364×ДК2311 129,9 132,7 130,8 131,1 

ДК364×ДК7408 90,5 82,4 87,4 86,7 

ДК364×ДК7420 161,0 81,5 135,0 125,8 

ДК364×ДК3867-7 137,2 137,7 139,7 138,2 

ДК55×ДК2311 86,9 129,9 108,0 108,3 

ДК55×ДК7408 3,9 64,0 51,8 39,9 

ДК55×ДК7420 64,5 66,9 62,3 64,6 

ДК55×ДК3867-7 45,0 52,2 47,3 48,2 

ДК55×ДК364 180,5 186,0 178,5 181,6 

ДК277×ДК7408 110,0 116,5 108,7 111,7 

ДК277×ДК7420 152,0 157,6 169,2 159,6 

ДК277×ДК3867-7 118,6 121,0 119,8 119,8 

ДК277×ДК364 149,0 170,8 188,2 169,4 

ДК277×ДК55 90,8 139,0 108,2 112,7 

ДК2575×ДК7420 62,9 64,7 68,6 65,4 

ДК2575×ДК3867-7 61,4 62,4 60,9 61,6 

ДК2575×ДК364 72,7 85,2 88,7 82,2 

ДК2575×ДК55 24,9 26,8 34,1 28,6 

ДК2575×ДК277 101,2 103,7 124,7 109,9 

Середнє 89,0 100,1 99,9 96,3 

 

Експерементальний гібрид ДК55×ДК364 відзначився найбільшим середнім 

значенням  гіпотетичного  гетерозису  (181,6 %),  а  найменше це значення, за 
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 роки випробувань, було у комбінації ДК2038×ДК55 (27,3 %). 

Рівень середнього гіпотетичного гетерозису в сестринських гібридах 

генетичної групи Lancaster максимальним був у 2015 р. (81,6 %), що на 27,6 

та 16,5 % більше ніж в 2014 та 2016 рр. відповідно, а середнє багаторічне 

значення менше на 31,3 та 33,4 % порівняно з зразками групи BSSS та Iodent 

відповідно (таблиця 4.11). 

Таблиця 4.11 

Параметри варіювання гетерозису гіпотетичного у сестринських 

гібридів плазми Lancaster 

Параметри 

Гетерозис гіпотетичний, % 

2014 р. 2015 р. 2016 р. Середнє багаторічне 

Середнє 62,7±4,9 81,6±4,8 72,3±5,0 72,2±4,6 

Lim 4,3÷136,0 6,3÷148,4 5,0÷145,7 5,2÷143,4 

Коефіцієнт 

варіювання, % 
52,2 39,3 46,4 42,4 

 

Щодо конкретних гібридних комбінацій групи Lancaster, то середнє 

значення гіпотетичного гетерозису було майже на рівні у всіх зразків, крім 

ДК267МВ, яка у комбінаціях мала середнє значення гіпотетичного 

гетерозису вище 100 % (табл. 4.12). 

Таблиця 4.12 

Гетерозис гіпотетичний у сестринських гібридів ліній плазми Lancaster 

Зразки 
Гіпотетичний гетерозис, % 

Середнє 
2014 р.  2015 р.  2016 р.  

ДК267МВ×ДК2973 37,6 102,0 99,1 79,6 

ДК267МВ×ДК4273 94,2 97,5 96,7 96,1 

ДК267МВ×ДК1863 106,9 110,6 107,5 108,4 
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Закінчення таблиці 4.12 

Зразки 
Гіпотетичний гетерозис, % 

Середнє 
2014 р. 2015 р. 2016 р. 

ДК267МВ×ДК1853 106,9 128,4 127,2 120,8 

ДК296×ДК267МВ 87,0 88,5 87,8 87,8 

ДК296×ДК4273 96,6 92,0 96,2 94,9 

ДК296×ДК1863 10,9 45,1 44,1 33,4 

ДК296×ДК853 75,6 81,5 75,9 77,7 

ДК2953×ДК267МВ 95,0 101,6 100,9 99,2 

ДК2953×ДК296 56,0 58,4 57,5 57,3 

ДК2953×ДК1863 72,4 80,4 60,7 71,2 

ДК2953×ДК1853 45,4 48,0 45,9 46,4 

ДК6353×ДК267МВ 92,2 134,3 95,8 107,5 

ДК6353×ДК296 38,5 58,1 39,3 45,3 

ДК6353×ДК2953 49,7 55,8 31,5 45,7 

ДК6353×ДК1853 5,9 69,4 55,3 43,5 

ДК6356×ДК267МВ 136,0 148,4 145,7 143,4 

ДК6356×ДК296 104,0 104,4 103,4 103,9 

ДК6356×ДК2953 74,2 75,8 75,0 75,0 

ДК6356×ДК6353 23,6 30,7 28,9 27,7 

ДК3044×ДК267МВ 122,0 123,7 127,0 124,2 

ДК3044×ДК296 81,7 105,9 103,7 97,1 

ДК3044×ДК2953 57,3 78,6 87,1 74,3 

ДК3044×ДК6353 6,3 86,8 11,5 34,9 

ДК3044×ДК6356 80,1 101,9 119,5 100,5 

ДК2973×ДК296 52,5 58,7 53,8 55,0 

ДК2973×ДК2953 52,9 58,8 56,4 56,0 

ДК2973×ДК6353 28,2 71,6 67,3 55,7 

ДК2973×ДК6356 20,3 34,3 28,4 27,7 

ДК2973×ДК3044 68,9 83,5 63,7 72,0 

ДК4273×ДК2953 83,8 88,5 88,5 86,9 

ДК4273×ДК6353 25,7 49,2 49,7 41,6 

ДК4273×ДК6356 33,7 108,8 35,1 59,2 

ДК4273×ДК3044 87,5 90,1 92,4 90,0 

ДК4273×ДК2973 69,8 73,4 50,7 64,6 

ДК1863×ДК6353 24,8 40,6 13,0 26,2 

ДК1863×ДК6356 40,4 95,1 96,6 77,4 

ДК1863×ДК3044 74,0 87,4 66,1 75,8 

ДК1863×ДК2973 30,5 64,7 58,5 51,2 

ДК1863×ДК4273 66,7 67,5 63,4 65,9 

ДК1853×ДК6356 56,3 23,5 44,9 41,6 

ДК1853×ДК3044 94,8 139,0 98,7 110,8 

ДК1853×ДК2973 65,5 82,1 77,7 75,1 

ДК1853×ДК4273 83,3 140,1 122,5 115,3 

ДК1853×ДК1863 4,3 6,3 5,0 5,2 

Середнє 62,7 81,6 72,4 72,2 
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Мінімальний середній рівень гіпотетичного гетерозису за роки 

випробувань відзначений у  сестринського гібриду ДК1853×ДК1863 (5,2 %). 

При аналізі рівня середнього гіпотетичного гетерозису генетичної 

групи Змішана, відзначено, що в сприятливий 2015 р. він у середньому був 

нижчий ніж у 2016 р. на 3,2 %, але вищий на 8,2 % у стресовий 2014 р.  

Середнє багаторічне значення рівня гіпотетичного гетерозису було на 2,6, 1,1 

та 25,8 % більше ніж у групи BSSS, Iodent та Lancaster  відповідно (табл. 

4.14). 

Таблиця 4.14 

 

Параметри варіювання гетерозису гіпотетичного у сестринських 

гібридів плазми Змішана 

Параметри 

Гетерозис гіпотетичний, % 

2014 р. 2015 р. 2016 р. 
Середнє 

багаторічне 

Середнє 90,8±4,8 101,4±5,3 102,1±5,5 97,3±4,8 

Lim 2,9÷177,5 3,4÷179,6 3,2÷177,4 3,1÷178,1 

Коефіцієнт 

варіювання, % 
35,1 36,1 36 33,4 

 

Слід зауважити, що тільки гібриди лінії ДК446 мали середній рівень 

гіпотетичного гетерозису більше 100 %, окрім гібрида ДК446×ДК4454 у 

якого він склав тільки 3,2 %. Це вказує на близькість цих ліній за генотипом, 

що підтвержується їх педігрі (табл. 4.15). 

Таблиця 4.15 

Гетерозис гіпотетичний у сестринських гібридів ліній плазми Змішана 

Зразки 
Гіпотетичний гетерозис, % 

Середнє 
2014 р.  2015 р.  2016 р.  

ДК402×ДК3151 76,9 98,8 94,3 90,0 
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Закінчення таблиці 4.15 

Зразки 
Гіпотетичний гетерозис, % 

Середнє 
2014 р. 2015 р. 2016 р. 

ДК402×ДК4441 94,5 118,5 94,8 102,6 

ДК402×ДК3151 88,7 90,8 89,5 89,6 

ДК402×ДК2368 99,1 99,5 84,5 94,4 

ДК401×ДК402 63,9 64,9 61,6 63,5 

ДК401×ДК4441 117,1 130,0 144,1 130,4 

ДК401×ДК3151 99,0 71,8 71,7 80,8 

ДК401×ДК2368 59,1 44,4 69,7 57,7 

ДК4454×ДК402 102,7 110,2 81,5 98,1 

ДК4454×ДК401 88,5 128,7 121,9 113,0 

ДК4454×ДК3151 110,8 123,4 120,3 118,2 

ДК4454×ДК2368 95,1 96,6 95,6 95,8 

ДК446×ДК402 114,0 116,3 114,8 115,0 

ДК446×ДК401 109,5 164,5 146,8 140,3 

ДК446×ДК4454 2,9 3,4 3,2 3,1 

ДК446×ДК2368 109,5 115,8 115,4 113,5 

ДКМ-3×ДК402 82,2 82,6 81,9 82,2 

ДКМ-3×ДК401 58,7 82,4 79,7 73,6 

ДКМ-3×ДК4454 100,3 155,5 133,8 129,9 

ДКМ-3×ДК446 113,9 121,0 119,9 118,2 

ДК440×ДК402 63,5 104,4 63,8 77,2 

ДК440×ДК401 55,1 89,0 56,3 66,8 

ДК440×ДК4454 112,6 114,1 113,2 113,3 

ДК440×ДК446 129,5 138,2 130,7 132,8 

ДК440×ДКМ-3 64,7 106,9 125,8 99,1 

ДК3155×ДК401 79,5 83,1 70,3 77,6 

ДК3155×ДК4454 113,3 113,8 127,4 118,2 

ДК3155×ДК446 77,3 112,0 111,2 100,2 

ДК3155×ДКМ-3 117,5 118,1 117,1 117,6 

ДК3155×ДК440 3,4 11,8 9,6 8,3 

ДК4441×ДК4454 177,5 179,6 177,4 178,1 

ДК4441×ДК446 129,6 132,9 136,3 133,0 

ДК4441×ДКМ-3 142,6 142,8 177,3 154,2 

ДК4441×ДК440 90,0 97,7 98,7 95,4 

ДК4441×ДК3155 81,4 104,5 89,4 91,8 

ДК3151×ДК446 100,0 101,0 134,8 112,0 

ДК3151×ДКМ-3 66,1 68,8 60,1 65,0 

ДК3151×ДК440 57,3 66,5 66,1 63,3 

ДК3151×ДК3155 74,4 125,7 149,3 116,5 

ДК3151×ДК4441 89,6 99,2 116,9 101,9 

ДК2368×ДКМ-3 100,9 91,8 111,7 101,5 

ДК2368×ДК440 68,3 81,6 72,3 73,2 

ДК2368×ДК3155 77,1 77,8 93,4 82,8 

ДК2368×ДК4441 138,5 114,6 153,4 135,5 

ДК2368×ДК3151 91,4 72,7 96,1 86,8 

Середнє 90,8 101,4 97,3 96,5 
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Максимальним це значення було у гібрида ДК4441×ДК4454 – 

178,1 %, що змінювалось за роками від 177,4 до 179,6 %. Слід відмітити, що 

всі комбінації за участю цих ліній мали значення на рівні 100 %. 

Відзначено значні  коливання показника за роками майже у 30 % 

комбінацій. Зокрема у гібрида ДК440×ДКМ-3 він змінювався від 125,8 % в 

2016 р. до 64,7 % – в стресовому 2014 р. Це підтвержує, що рівень 

гіпотетичного гетерозису залежить не тільки від генетичної віддаленості 

матеріалу, а й від реакції на умови вирощування. 

 

4. 3 Застосування SNP- генотипування для оцінки генетичної 

спорідненості селекційного матеріалу різних зародкових плазм 

 

Глибокий аналіз генетичної структури селекційного матеріалу в 

сучасних умовах розвитку сільськогосподарської науки є необхідною 

складовою селекції культурних рослин [4, 256, 257]. Для аналізу генофонду 

рослин широкого використання набули молекулярно-генетичні методи 

аналізу. Сучасні ДНК-технології ввійшли у практику селекції та 

рослинництва і стали фундаментом підвищення її результативності у XХI 

столітті. Застосування молекулярно-генетичних методів у селекції є 

необхідною умовою систематизації вихідного матеріалу основних 

зародкових плазм для гетерозисної селекції кукурудзи, ідентифікації ліній і 

гібридів та захисту авторських прав на сорти рослин [258]. Різні методи 

аналізу варіабельності ДНК застосовують для оцінки вихідних популяцій при 

створенні нових ліній, ДНК-паспортизації батьківських генотипів 

високогетерозисних гібридів. В Україні найчастіше використовують 

генотипування методом полімеразної ланцюгової реакції. Його різновид – 

SSR-аналіз, переваги якого полягають у можливості відтворення результатів, 

взаємозв’язку маркера з відомим локусом, кодомінантному характері 

успадкування [258-260]. Цей аналіз ДНК широко використовується в 
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сучасній селекції, оскільки він дає можливість виявляти поліморфізм у 

популяціях селекційного матеріалу кукурудзи. Разом з тим, уваги заслуговує  

впровадження іншого сучасного методу аналізу поліморфізму ДНК – SNP-

методу – за допомогою специфічних маркерів можливо виявляти мінімальні 

зміни в нуклеотидних послідовностях; він є перспективним для встановлення 

спорідненості ліній кукурудзи, їх кластеризації та цілеспрямованого добору 

пар при створенні високогетерозисних гібридів [261–266]. 

Мета нашої роботи полягала в аналізі  ліній кукурудзи методом SNP–

генотипування і визначенні їх спорідненості. Матеріалом для дослідження 

слугували 40 ліній кукурудзи різних зародкових плазм, створених в 

лабораторії селекції ІЗК НААН. Вони адаптовані до зональних 

агрокліматичних умов, перспективні для створення високогетерозисних 

гібридів і є вихідним матеріалом  для отримання популяцій наступного циклу 

добору. Для SNP-генотипування використовували панель з 384 маркерами, 

які охоплювали всі хромосоми Zea mays. SNP-аналіз проводили за 

методикою Golden Gate assay з використанням Illumina Bead Xpress platform. 

Були визначені генетичні дистанції між лініями, які були досліджені. 

Статистичний аналіз результатів проводився з використанням Genome Studio 

software. Робота виконувалася спільно з фірмою BioDiagnostics Inc. (США) за 

певними методиками [267]. У таблицях 4.16–4.27 генетичні дистанції між 

лініями подано в частках одиниці. 

Генетичні дистанції між лініями зародкової плазми BSSS за 

результатами SNP-генотипування наведено в таблиці 4.16. Мінімальне 

розходження за частотою однонуклеотидних замін встановлено між лініями 

ДК3824 і ДК310 (0,003), а максимальний поліморфізм – ДК311 і ДКС3151 

(0,468).  Також   для  кожної   лінії   визначали  середні  значення  генетичних 

 дистанцій та відхилення від середньопопуляційного показника (табл. 4.17). 

Середні значення генетичних дистанцій для ліній плазми BSSS 

змінювались від мінімального значення 0,220 (ДК3821) до максимального – 

0,398 (ДКС3151) при середньопопуляційному значенні показника 0,259. 
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Таблиця 4.16 

Генетичні дистанції між лініями зародкової плазми BSSS за 

результатами SNP–аналізу 

Лінія 
Д
К
3
2
9
М
В

 

Д
К
2
3
2
3
М
В

 

Д
К
2
3
9
М
В

 

Д
К
2
3
9
6
М
В

 

Д
К
3
8
2
4
 

Д
К
3
1
0
 

Д
К
3
7
0
5
 

Д
К
3
1
1
 

Д
К
3
8
2
1
 

Д
К
С
3
1
5
1
 

ДК329МВ 0 0,217 0,114 0,104 0,341 0,345 0,328 0,221 0,194 0,464 

ДК2323МВ 0,217 0 0,213 0,217 0,320 0,322 0,330 0,251 0,217 0,467 

ДК239МВ 0,114 0,213 0 0,026 0,349 0,348 0,355 0,212 0,171 0,453 

ДК2396МВ 0,104 0,217 0,026 0 0,356 0,352 0,374 0,192 0,157 0,454 

ДК3824 0,341 0,320 0,349 0,356 0 0,003 0,108 0,379 0,239 0,406 

ДК310 0,345 0,322 0,348 0,352 0,003 0 0,106 0,378 0,238 0,406 

ДК3705 0,328 0,330 0,355 0,374 0,108 0,106 0 0,383 0,294 0,405 

ДК311 0,221 0,251 0,212 0,192 0,379 0,378 0,383 0 0,236 0,468 

ДК3821 0,194 0,217 0,171 0,157 0,239 0,238 0,294 0,236 0 0,457 

ДКС3151 0,464 0,467 0,453 0,454 0,406 0,406 0,405 0,468 0,457 0 

Примітка: В табл. 4.16-4.27 середні значення генетичних дистанцій, ліміти, відхилення та 

розмах варіювання наведено в частках одиниці 

Таблиця 4.17 

Середні значення SNP–дистанцій між лініями плазми BSSS 

Лінія 

Середнє значення 

генетичних 

дистанцій 

Відхилення середнього значення 

генетичних дистанцій ліній від 

середньопопуляційного значення 

ДК329МВ 0,233 0,027 

ДК2323МВ 0,255 0,004 

ДК239МВ 0,224 0,035 

ДК2396МВ 0,223 0,036 

ДК3824 0,250 0,009 

ДК310 0,250 0,010 

ДК3705 0,268 -0,009 

ДК311 0,272 -0,013 

ДК3821 0,220 0,039 

ДКС3151 0,398 -0,138 

Середньопопуляційне 0,259 0,000 
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 Тобто, саме ці лінії мали найбільші відхилення від 

середньопопуляційного показника. В табл. 4.18 наведено характеристику 

змін генетичних дистанцій для вибірки ліній плазми BSSS. 

Генетичні дистанції між лініями варіювали від 0,003 до 0,468. 

Мінімальні значення генетичних дистанцій мали лінії ДК3824 та ДК310, а 

максимальні – лінії ДК311 та ДКС3151.  

Таблиця 4.18 

Варіювання значень генетичних дистанцій для ліній плазми BSSS за 

результатами SNP–аналізу 

Лінія 
Ліміти генетичних 

дистанцій 
Розмах варіювання  

ДК329МВ 0,104÷0,464 0,360 

ДК2323МВ 0,213÷0,467 0,254 

ДК239МВ 0,026÷0,453 0,428 

ДК2396МВ 0,026÷0,454 0,428 

ДК3824 0,003÷0,406 0,403 

ДК310 0,003÷0,406 0,403 

ДК3705 0,106÷0,405 0,298 

ДК311 0,192÷0,468 0,275 

ДК3821 0,157÷0,457 0,300 

ДКС3151 0,405÷0,468 0,063 

Середньопопуляційне 0,003÷0,468 0,465 

 

Мінімальний розмах варіювання генетичних дистанцій мала лінія 

ДКС3151 (0,063), але при цьому вона характеризувалась досить високим 

середнім значенням цього показника. Лінії ДК239МВ та ДК2396МВ 

відзначалися максимальним розмахом варіювання (0,428), але при цьому 

середнє значення показника їх генетичних дистанцій було нижче 

середньопопуляційного на 13,5 та 13,8 % відповідно. 
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Аналіз генетичних дистанції між лініями групи Iodent (табл. 4.19) 

зісвідчив, що їх мінімальне значення було між лініями ДК7408 і ДК7420 

(0,047), а максимальне було між ДК364 і ДК277 (0,496). 

Таблиця 4.19 

Генетичні дистанції між лініями зародкової плазми Iodent за 

результатами SNP–аналізу 

Лінія 

Д
К
2
0
3
8
 

Д
К
3
6
5
 

Д
К
2
3
1
1
 

Д
К
7
4
0
8
 

Д
К
7
4
2
0
 

Д
К
3
8
6
7

-7
 

Д
К
3
6
4
 

Д
К
5
5
 

Д
К
2
7
7
 

Д
К
2
5
7
5
 

ДК2038 0 0,268 0,259 0,170 0,170 0,191 0,446 0,144 0,312 0,200 

ДК365 0,268 0 0,356 0,266 0,249 0,135 0,470 0,184 0,315 0,264 

ДК2311 0,259 0,356 0 0,269 0,265 0,288 0,461 0,289 0,411 0,309 

ДК7408 0,170 0,266 0,269 0 0,047 0,172 0,452 0,159 0,316 0,242 

ДК7420 0,170 0,249 0,265 0,047 0 0,162 0,456 0,126 0,318 0,216 

ДК3867-7 0,191 0,135 0,288 0,172 0,162 0 0,488 0,118 0,284 0,224 

ДК364 0,446 0,470 0,461 0,452 0,456 0,488 0 0,441 0,496 0,445 

ДК55 0,144 0,184 0,289 0,159 0,126 0,118 0,441 0 0,282 0,201 

ДК277 0,312 0,315 0,411 0,316 0,318 0,284 0,496 0,282 0 0,313 

ДК2575 0,200 0,264 0,309 0,242 0,216 0,224 0,445 0,201 0,313 0 

 

Середні значення генетичних дистанцій для ліній цієї групи коливались 

від мінімального значення 0,194 (ДК55) до максимального – 0,415 (ДК364) 

при середньопопуляційному показнику 0,253. Тобто, в цій групі, вказані лінії 

мали найбільші відхилення від середньопопуляційного показника (табл. 

4.20). 

Генетичні дистанції між лініями варіювали від 0,047 до 0,496. 

Мінімальні значення генетичних дистанцій відзначені у ліній ДК7408 та 

ДК7420, а максимальні – у ліній ДК365 та ДК277 (табл. 4.21).  
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Таблиця 4.20 

Середні значення SNP–дистанцій між лініями плазми Iodent 

Лінія 
Середнє значення 

генетичних дистанцій 

Відхилення середнього 

значення генетичних 

дистанцій ліній від 

середньопопуляційного 

показника 

ДК2038 0,216 0,037 

ДК365 0,251 0,002 

ДК2311 0,291 -0,038 

ДК7408 0,209 0,044 

ДК7420 0,201 0,052 

ДК3867-7 0,206 0,047 

ДК364 0,415 -0,162 

ДК55 0,194 0,059 

ДК277 0,305 -0,052 

ДК2575 0,241 0,012 

Середньопопуляційне 0,253 0,000 

 

Таблиця 4.21 

Варіювання значень генетичних дистанцій для ліній плазми Iodent за 

результатами SNP–аналізу 

Лінія 
Ліміти генетичних 

дистанцій 
Розмах варіювання  

ДК2038 0,144÷0,446 0,303 

ДК365 0,135÷0,47 0,335 

ДК2311 0,259÷0,461 0,202 

ДК7408 0,047÷0,452 0,405 

ДК7420 0,047÷0,456 0,409 

ДК3867-7 0,118÷0,488 0,370 

ДК364 0,441÷0,496 0,055 

ДК55 0,118÷0,441 0,322 

ДК277 0,282÷0,496 0,213 

ДК2575 0,2÷0,445 0,245 

Середньопопуляційне 0,047÷0,496 0,449 
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Мінімальний розмах варіювання генетичних дистанцій зафіксовано у 

лінії ДК364 (0,055), при високому середньому значенні цього показника, а 

максимальний – у ліній ДК7420 (0,409) та ДК7408 (0,405) при середньому 

значенні показника їх генетичних дистанцій нижче середньопопуляційного 

на 20,5 та 17,4 % відповідно. 

Серед ліній плазми Lancaster, мінімальне розходження за частотою 

однонуклеотидних замін мали лінії ДК6353 та ДК6356, а максимальний 

поліморфізм спостерігався у ліній ДК267МВ та ДК6356 (табл. 4.22). 

 Середні значення генетичних дистанцій зразків цієї групи були майже 

на рівні середньопопуляційного, окрім ДК267МВ, у якої воно було більшим 

за середньопопуляційне на 43 % (табл. 4.23). 

Таблиця 4.22 

Генетичні дистанції між лініями зародкової плазми Lancaster за 

результатами SNP–аналізу 

Лінія 

Д
К
2
6
7
М
В
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К
2
9
6
 

Д
К
2
9
5
3
 

Д
К
6
3
5
3
 

Д
К
6
3
5
6
 

Д
К
3
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4
 

Д
К
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9
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3
 

Д
К
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2
7
3
 

Д
К
1
8
6
3
 

Д
К
1
8
5
3
 

ДК267МВ 0 0,365 0,435 0,455 0,467 0,435 0,391 0,414 0,445 0,389 

ДК296 0,365 0 0,263 0,200 0,249 0,315 0,316 0,360 0,223 0,292 

ДК2953 0,435 0,263 0 0,195 0,173 0,287 0,326 0,291 0,240 0,326 

ДК6353 0,455 0,200 0,195 0 0,083 0,247 0,303 0,309 0,148 0,252 

ДК6356 0,467 0,249 0,173 0,083 0 0,225 0,302 0,288 0,168 0,258 

ДК3044 0,435 0,315 0,287 0,247 0,225 0 0,346 0,317 0,258 0,324 

ДК2973 0,391 0,316 0,326 0,303 0,302 0,346 0 0,174 0,317 0,306 

ДК4273 0,414 0,360 0,291 0,309 0,288 0,317 0,174 0 0,245 0,330 

ДК1863 0,445 0,223 0,240 0,148 0,168 0,258 0,317 0,245 0 0,208 

ДК1853 0,389 0,292 0,326 0,252 0,258 0,324 0,306 0,330 0,208 0 
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Таблиця 4.23 

Середні значення SNP–дистанцій між лініями плазми Lancaster  

Лінія 
Середнє значення 

генетичних дистанцій 

Відхилення середнього 

значення генетичних дистанцій 

ліній від 

середньопопуляційного 

показника 

ДК267МВ 0,380 -0,114 

ДК296 0,258 0,007 

ДК2953 0,254 0,012 

ДК6353 0,219 0,046 

ДК6356 0,221 0,044 

ДК3044 0,275 -0,010 

ДК2973 0,278 -0,013 

ДК4273 0,273 -0,008 

ДК1863 0,225 0,040 

ДК1853 0,269 -0,003 

Середньопопуляційне 0,265 0,000 

 

Середнє  мінімальне  значення генетичних  дистанцій мали лінії плазми 

 Lancaster – ДК6353 (0,219), ДК6356 (0,221) та ДК1863 (0,225) що відповідно 

на 17,3, 16,6 та 15,1 % менше середньопопуляційного. Генетичні дистанції 

між лініями варіювали від 0,083 до 0,467, а розмах варіювання в групі 

Lancaster був на 21,1 та 16,9 % менше ніж у групі BSSS та Iodent відповідно. 

Мінімальні значення генетичних дистанцій мали лінії ДК6353 та ДК6356, а 

остання ще й відзначилась максимальним поліморфізмом (табл. 4. 24). Лінія 

ДК267МВ також відзначилась максимальним значенням генетичної 

дистанції, але при цьому розмах варіювання у неї був найменшим (0,102). 

Лінії ДК6356 та ДК6353 відзначились максимальним розмахом варіювання 

при найменших середніх значеннях генетичної дистанції. 
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Таблиця 4.24 

Варіювання значень генетичних дистанцій для ліній плазми Lancaster за 

результатами SNP–аналізу 

Лінія 
Ліміти генетичних 

дистанцій 
Розмах варіювання  

ДК267МВ 0,365÷0,467 0,102 

ДК296 0,199÷0,365 0,166 

ДК2953 0,173÷0,435 0,262 

ДК6353 0,083÷0,455 0,372 

ДК6356 0,083÷0,467 0,384 

ДК3044 0,225÷0,435 0,210 

ДК2973 0,174÷0,391 0,217 

ДК4273 0,174÷0,414 0,241 

ДК1863 0,148÷0,445 0,297 

ДК1853 0,208÷0,389 0,181 

Середньопопуляційне 0,083÷0,467 0,384 

 

Більше половини ліній плазми Змішана мали генетичні дистанції до 

0,35, серед яких ДК3151 і ДК401 (0,332), ДК446 і ДК4454 (0,165), ДК3155 і 

ДК440 (0,216) (табл. 4.25). Як правило у сестринських ліній генетичні 

дистанції не перевищують 0,35, а дистанції від 0,35 до 0,5 характерні для 

високоврожайних простих гібридів [268–269].  

Таблиця 4.25 

Генетичні дистанції між лініями зародкової плазми Змішана за 

результатами SNP–аналізу 

Лінія 

Д
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4
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4
4
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К
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Д
К
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К
3
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1
 

Д
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ДК402 0 0,376 0,455 0,453 0,376 0,507 0,474 0,457 0,410 0,494 

ДК401 0,376 0 0,438 0,456 0,403 0,401 0,397 0,431 0,332 0,506 

ДК4454 0,455 0,438 0 0,165 0,378 0,438 0,413 0,448 0,426 0,454 

ДК446 0,453 0,456 0,165 0 0,364 0,481 0,447 0,443 0,506 0,457 

ДКМ-3 0,376 0,403 0,378 0,364 0 0,438 0,423 0,402 0,388 0,412 

ДК440 0,507 0,401 0,438 0,481 0,438 0 0,216 0,356 0,352 0,500 

ДК3155 0,474 0,397 0,413 0,447 0,423 0,216 0 0,395 0,363 0,519 

ДК4441 0,457 0,431 0,448 0,443 0,402 0,356 0,395 0 0,431 0,440 

ДК3151 0,410 0,332 0,426 0,506 0,388 0,352 0,363 0,431 0 0,467 

ДК2368 0,494 0,506 0,454 0,457 0,412 0,500 0,519 0,440 0,467 0 
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Досить високі були і середні значення генетичних дистанцій, 

найбільшим воно було у ДК402 (0,400), а найменшим у ДКМ-3 (0,358) при 

середньопопуляційному значенні 0,378 (табл. 4. 26). Тож саме ці лінії даної 

групи мали найбільше відхилення від середньопопуляційного показника. 

Таблиця 4.26 

Середні значення SNP–дистанцій між лініями плазми Змішана 

Лінія 
Середнє значення 

генетичних дистанцій 

Відхилення середнього 

значення генетичних дистанцій 

ліній від 

середньопопуляційного 

показника 

ДК402 0,400 -0,023 

ДК401 0,374 0,004 

ДК4454 0,362 0,016 

ДК446 0,377 0,001 

ДКМ-3 0,358 0,019 

ДК440 0,369 0,009 

ДК3155 0,365 0,013 

ДК4441 0,380 -0,003 

ДК3151 0,368 0,010 

ДК2368 0,425 -0,047 

Середньопопуляційне 0,378 0,000 

 

Розмах варіювання у ліній плазми Змішана був найменшим серед 

зразків інших плазм і становив 0,354. Генетичні дистанції між лініями 

варіювали від 0,165 до 0,519. Мінімальні значення генетичних дистанцій 

мали лінії ДК4454 та ДК446 (0,165), а максимальні ДК3155 та ДК2368 

(0,519). Найменшим розмахом варіювання відзначилась лінія ДКМ-3 (0,074) 

при мінімальному середньому значенні генетичних дистанцій, що всього на 

5,3 % менше середньопопуляційного (табл. 4.27).  

Відомо, що чим менші генетичні дистанції між лініями, тим більший 

рівень їх спорідненості [107, 269, 270].  
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Таблиця 4.27 

Варіювання значень генетичних дистанцій для ліній плазми Змішана за 

результатами SNP–аналізу 

Лінія 
Ліміти генетичних 

дистанцій 
Розмах варіювання  

ДК402 0,376÷0,507 0,131 

ДК401 0,332÷0,506 0,173 

ДК4454 0,165÷0,455 0,291 

ДК446 0,165÷0,506 0,341 

ДКМ-3 0,364÷0,438 0,074 

ДК440 0,216÷0,507 0,292 

ДК3155 0,216÷0,519 0,303 

ДК4441 0,356÷0,457 0,100 

ДК3151 0,332÷0,506 0,173 

ДК2368 0,412÷0,519 0,107 

Середньопопуляційне 0,165÷0,519 0,354 

 

Таким чином, метод SNP–генотипування дає можливість 

диференціювати селекційний матеріал кукурудзи за генетичними 

дистанціями і встановити ступінь спорідненості ліній.  

Коефіцієнти кореляції між показниками “рівень гіпотетичного 

гетерозису” і “значеннями генетичних дистанцій”, які склали для плазми 

BSSS – r=0,487; Iodent – r=0,513; Lancaster – r=0,411; Змішана – r=0,421. 

Виявлено максимальний поліморфізм між лініями: у плазмі BSSS – 

ДК311 та ДК3151 (0,468); Iodent – ДК364 і ДК277 (0,496); Lancaster – 

ДК267МВ  та  ДК6356  (0,467);  Змішана – ДК3155   та   ДК2368   (0,519),  що  

свідчить про неспорідненість цих зразків [107]. 

Ідентифіковано лінії, які можуть бути рекомендовані як базові для 

характеристики типових ознак: у плазмі BSSS – ДК2396МВ; Iodent – ДК55; 

Lancaster – ДК6353; Змішана – ДКМ-3. 

Лінії, найбільш відмінні від інших зразків в межах групи можливо 

використовувати як компоненти в гібридних комбінаціях: у плазмі BSSS – 

ДКС3151 (0,398); Iodent – ДК364 (0,415); Lancaster – ДК267МВ (0,380); 

Змішана – ДК2368 (0,425). 
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 Висновки до розділу 4 

 

1. Виявлено, що найвища середня урожайність зерна 6,24 т/га за роки 

випробувань була у сестринських гібридів групи Змішана при 14,8 % 

вологості. 

2. Максимальну середню урожайність зерна забезпечили сестринські 

гібриди за участю ліній групи: BSSS – ДКС3151 (5,96 т/га при 13,9 % 

вологості); Iodent – ДК364 (5,78 т/га при 14,9 %); Lancaster – ДК267МВ 

(6,40 т/га при 13,8 %); Змішана – ДК2368 (6,31 т/га при 15,2 % вологості). 

3. Мінімальна середня урожайність була у сестринських гібридів 

отриманих на базі ліній у групі: BSSS – ДК2396МВ (4,34 т/га при збиральній 

вологості 14,3 %); Iodent – ДК55 (4,04 т/га при 14,4 %); Lancaster – ДК6353 

(5,44 т/га при 16,0 %); Змішана – ДК440 та ДК3151 (5,87 т/га при 14,8 та 

14,5 % вологості відповідно). 

4. Найбільший середній рівень гіпотетичного гетерозису відзначено у 

наступних гібридів: у групі BSSS - ДКС3151×ДК311 (175 %), 

ДК2369МВ×ДК310 (174,4 %), ДК2396МВ×ДКС3151 (168,6 %), 

ДКС3151×ДК310 та ДКС3151×ДК3821 (168,5 %); у групі Iodent – 

ДК55×ДК364 (181,6 %), ДК277×ДК364 (169,4 %) та ДК277×ДК7420 

(159,6 %); Lancaster – ДК6356×ДК267МВ (143,3 %), ДК3044×ДК267МВ 

(124,2 %) та ДК267МВ×ДК1853 (120,8 %); Змішана – ДК4441×ДК4454 

(178,1 %), ДК4441×ДКМ-3 (154,2 %) та ДК446×ДК401 (140,3 %), що свідчить 

про слабку спорідненість вказаних зразків. 

5. Встановлено мінімальне розходження за частотою 

однонуклеотидних замін між лініями: у плазмі BSSS - ДК3824 та ДК310 

(0,003); Iodent – ДК7408 та ДК7420 (0,047); Lancaster – ДК6353 та ДК6356 

(0,083); Змішана – ДК446 та ДК4454 (0,165), що свідчить про високий рівень 

спорідненості цих зразків. 

6. Виявлено максимальний поліморфізм за SNP-маркерами між 

лініями: у плазмі BSSS – ДК311 та ДК3151 (0,468); Iodent – ДК364 і ДК277 
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(0,496); Lancaster – ДК267МВ та ДК6356 (0,467); Змішана – ДК3155 та 

ДК2368 (0,519), що свідчить про неспорідненість цих зразків. 

7. За результатами SNP-аналізу виявлено лінії які можуть бути 

рекомендовані  як базові для характеристики типових ознак: у плазмі BSSS – 

ДК2396МВ; Iodent – ДК55; Lancaster – ДК6353; Змішана – ДКМ-3. 

8. Лінії, найбільш відмінні за алельним станом SNP-маркерів від інших 

зразків у межах плазми, можна використовувати як компоненти в гібридних 

комбінаціях: у плазмі BSSS – ДКС3151 (0,398); Iodent – ДК364 (0,415);  

Lancaster – ДК267МВ (0,380); Змішана – ДК2368 (0,425). 

9. Для ідентифікації ліній за генетичним походженням рекомендовано 

наступну схему: 

- аналіз походження ліній на основі педігрі на перших етапах селекції; 

- оцінка ліній відносно ВОС показників при наявності базових 

екземплярів; 

- оцінка рівня спорідненості за генетичними дистанціями при великих 

об’ємах вибірки; 

- визначення рівня гіпотетичного гетерозису на заключних етапах 

добору.  
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РОЗДІЛ 5 

 

ГОСПОДАРСЬКО–ЦІННІ ОЗНАКИ ТЕСТКРОСІВ ЛІНІЙ РІЗНИХ 

ЗАРОДКОВИХ ПЛАЗМ ТА НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНІ ГЕТЕРОЗИСНІ 

МОДЕЛІ 

 

Відомо, що продуктивність гібридів кукурудзи формується завдяки 

оптимізації ефекту гетерозису [271], який вперше був описаний ще на 

початку минулого століття Е. М. East [124] і G. H. Shull [123]. Поточне 

зростання врожаю зерна відбувається завдяки покращанню генетичної 

складової селекційного матеріалу і прогресу, який досягнутий в агрономічній 

практиці [272]. 

Головна мета селекції кукурудзи – це створення нових сучасних 

високопродуктивних гібридів, які б за своїми господарсько-цінними 

ознаками істотно перевищували стандарти та були добре адаптовані до умов 

зони вирощування [248]. Основними господарсько-цінними ознаками, які 

характеризують комерційну привабливість гібридів кукурудзи є стабільна 

врожайність та вологість зерна при збиранні [273–277]. 

Генетична різноманітність вихідного матеріалу є основою для 

досягнення успіху в усіх селекційних програмах по кукурудзі, які засновані 

на виявленні і використанні альтернативних груп, що утворюють гетерозисні 

моделі (“Heterotic Patterns”) [278]. 

Орієнтування на певні гетерозисні моделі дозволяє більш ефективно 

використовувати вихідний матеріал із робочої колекції. Незважаючи на 

умовність відповідного групування, однак навіть неповна інформація про 

переваги різних гетерозисних моделей в певних ареалах вирощування 

полегшує роботу пошуку вдалих комбінацій та при доборі перспективного 

вихідного матеріалу [278–281].  

У наших дослідженнях визначення кращих гетерозисних моделей для 

всіх груп геноплазм виконували шляхом їх схрещування з тестерами 
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альтернативних груп. Зокрема, для ліній групи BSSS ними були лінії ДК680 

(Lancaster), ДК315 (Змішана) і ДК721 (Iodent). Середня за роками досліджень 

врожайність гібридів, відповідно вказаним тестерам становила 6, 00; 6,11 та 

5,98 т/га. 

Врожайність тесткросів значно змінювалась залежно від умов року і 

генотипу гібридів. Зокрема, у сприятливому 2015 р. вона в середньому у всіх 

тесткросів була на 12,1 % вища ніж у стресовому 2014 р. та на 6,7 % 

порівняно – з 2016 р. і становила 6,41 т/га при вологості зерна при збиранні – 

11,9 % (табл. 5.1). 

Таблиця 5.1 

Параметри варіювання врожайності і вологості зерна при збиранні 

тесткросів ліній плазми BSSS залежно від року випробування 

Показники 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

n 30 30 30 

Урожайність зерна, 

т/га 

x ±mt0,05 5,67±0,14  6,41±0,16 6,01±0,14 

V, % 13,19 13,34 12,97 

Lim 3,47÷7,12 4,92÷7,89 4,47÷7,65 

St
*
 5,4 6,97 4,15 

St
**

 5,94 7,01 6,24 

Вологість зерна при 

збиранні, % 

x ±mt0,05 13,9±0,08 11,9±0,12 14,6±0,14 

V, % 3,05 5,38 5,27 

Lim 13,10÷15,07 10,67÷13,47 13,63÷16,93 

St
*
 14,3 12,8 15,1 

St
**

 15,1 14,3 18,2 

Примітка : * Солонянський 298 СВ; ** ДН Гетера 

 

Середня врожайність тесткросів ліній групи BSSS була вище стандарт 

Солонянський 298 СВ в 2014 і 2016 рр. відповідно на 4,8 і 31 %, а у 

сприятливий 2015 р. нижча на 8,7 %. Середньопізній гібрид-стандарт ДН 

Гетера протягом 2014-2016 рр. характеризувався кращою врожайністю 

відносно середньої тесткросів ліній групи BSSS на 4,8; 9,4 та 3,8 % 

відповідно за роками. Однак кращі тесткроси з цієї групи сформували вищу 

врожайність зерна за стандарт ДН Гетера у різні роки на 19,9; 12,6 та 22,6 % 

відповідно.   
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Середня  врожайність за три роки випробувань в даній групі найвищою 

 (6,11 т/га) була в тесткросів гетерозисної моделі Змішана×BSSS ( рис. 5.1). 

 

Рис. 5.1 Середня урожайність тесткросів за участю ліній генетичної 

плазми BSSS, 2014–2016 рр.  

 

Серед виділених тесткросів найкраще співвідношення урожайності 

(т/га) до збиральної вологості (%) спостерігалось у гібридних комбінацій 

ДК315×ДК3821 (Змішана×BSSS) – 0,51 та ДК680×ДКС3151(Lancaster×BSSS) 

– 0,50, які вдало поєднували доволі високу середню урожайність (6,79 і 

6,5 т/га відповідно) та низьку збиральну вологість зерна (13,3 і 13,0 %) за три 

роки випробувань (табл. 5.2). 

Таблиця 5.2 

Кращі гібридні комбінації отримані на базі ліній плазми BSSS і тестерів 

альтернативних гетерозисних груп, 2014–2016 рр. 

Гібридна комбінація 
Гетерозисна 

модель 

Урожайність 

зерна, т/га 

Збиральна 

вологість,% 

Індекс R 

н/м 

ДК721×ДК310 Iodent×BSSS 6,89 14,2 0,48 

ДК721×ДК3705 Iodent×BSSS 6,87 14,7 0,47 

ДК315×ДК3821 Змішана×BSSS 6,79 13,3 0,51 

ДК680×ДКС3151 Lancaster×BSSS 6,50 13,0 0,50 

ДК315×ДК2323МВ Змішана×BSSS 6,46 13,3 0,49 

Солонянський 298 СВ 5,51 14,1 0,39 

ДН Гетера 6,39 15,9 0,40 

НІР05 0,41 0,54  - 

Примітка: R – індекс співвідношення, н – урожайність, м – вологість 
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Для визначення потенціалу врожайності тесткросів ліній плазми Iodent 

їх схрещували з трьома тестерами – сестринським гібридом ДК296С×ДК2953 

(Lancaster), а також лініями ДК3821 (BSSS) та ДК633/325 (Змішана). Слід 

зауважити, що лінія ДК633/325 отримана на базі плазми Лансастер (Мо17) та 

Міндсенпустіфекс (ДК325) і добре комбінує з лініями решти геноплазм.  

 Середня врожайність зерна тесткросів ліній Iodent була близькою до 

цього показника у тесткросів ліній BSSS і змінювалася за роками від 5,81 до 

6,62 т/га (табл. 5. 3). 

Таблиця 5.3 

Параметри варіювання врожайності і вологості зерна при збиранні 

тесткросів ліній плазми Iodent залежно від умов року 

Показники 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

n 30 30 30 

Урожайність 

зерна, т/га 

x ±mt0,05 5,81±0,13 6,62±0,16 5,88±0,08 

V, % 11,93 12,96 7,7 

Lim 4,00-7,49 5,12-8,24 4,91-6,62 

St
*
 5,3 6,88 5 

St
**

 5,67 7,45 6,52 

Вологість зерна 

при збиранні, % 

x ±mt0,05 14,0±0,05 13,5±0,28 16,0±0,31 

V, % 2,14 11,15 10,62 

Lim 13,53-14,67 11,33-16,80 13,60-19,43 

St
*
 14,3 13,8 14,8 

St
**

 14,7 13,6 19,5 
Примітка : * Солонянський 298 СВ;  ** ДН Гетера 

 

Однак, якщо у 2014 і 2015 рр. середня врожайність зерна тесткросів 

ліній групи Iodent була вища за відповідні показники на 2,5 та 3,3 %, то у 

2016 р. менша – на 2,2 %. Щодо вологості зерна під час збирання, то середні 

показники групи BSSS в усі роки були меншими, а варіювання цієї ознаки в 

групі Iodent в 2015 і 2016 рр. було більшим практично у 2 рази. 

Слід відзначити, що середня врожайність тесткросів ліній генетичної 

плазми Iodent була близькою у гетерозисних моделей Lancaster×Iodent 

(6,28 т/га) та Змішана×Iodent (6,35 т/га) і дещо нижчою у BSSS×Iodent 

(5,68 т/га) (рис.5.2). 
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Рис. 5.2 Середня урожайність тесткросів за участю ліній генетичної 

плазми Iodent, 2014–2016 рр.  

 

Серед виділених тесткросів найкраще співвідношення урожайності 

(т/га) до збиральної вологості (%) спостерігалось у гібридних комбінацій 

ДК633/325×ДК365 (Змішана×Iodent) – 0,51; (ДК296С×ДК2953)×ДК2575 

(Lancaster×Iodent) та ДК633/325×ДК2575 (Змішана×Iodent) – 0,49, які вдало 

поєднували доволі високу середню урожайність (6,75, 6,92 і 6,95 т/га 

відповідно) та низьку збиральну вологість зерна (13,2, 14,1 і 14,2 % 

відповідно) за три роки випробувань (табл. 5.4). 

Таблиця 5.4 

Кращі гібридні комбінації отримані на базі ліній плазми Iodent і тестерів 

альтернативних гетерозисних груп 

Гібридна комбінація 
Гетерозисна 

модель 

Урожайність 

зерна, т/га 

Збиральна 

вологість,% 

Індекс R 

н/м 

(ДК296С*ДК2953)×ДК2311 Lancaster×Iodent 6,98 16,4 0,42 

ДК633/325×ДК2575 Змішана×Iodent 6,95 14,2 0,49 

(ДК296С*ДК2953)×ДК2575 Lancaster×Iodent 6,92 14,1 0,49 

ДК633/325×ДК277 Змішана×Iodent 6,78 14,3 0,47 

ДК633/325×ДК365 Змішана×Iodent 6,75 13,2 0,51 

Солонянський 298 СВ 5,73 14,1 0,41 

ДН Гетера 6,55 15,9 0,41 

НІР05 0,48 0,64 -  
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Лінії групи Lancaster аналізували за комбінаційною здатністю в 

схрещуваннях з лініями ДК721, ДК365 та сестринським гібридом 

(ДК275М×ДК301) – плазма Iodent. Ця модель є найбільш ефективною по 

відношенню до плазми Lancaster і широко використовується в дослідженнях 

ДУ ІЗК НААН. 

Середня урожайність зерна тесткросів ліній плазми Lancaster була 

найбільш стабільною порівняно з тестрами ліній інших груп, на що вказує 

найменший розмах варіювання за роками – 0,56 т/га (табл. 5. 5). У стресовий 

2014 р. тесткроси цієї групи у середньому були найкращими за врожайністю 

зерна порівняно з тесткросами інших груп. Максимальний її рівень 

(6,39 т/га), як і у тесткросів інших плазм, відзначено у 2015 р. і на 7,0 та 5,6 % 

нижче відповідно в 2014 і 2016 р. 

Таблиця 5.5 

Параметри варіювання врожайності і вологості зерна при збиранні 

тесткросів ліній плазми Lancaster залежно від умов року 

Показники 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

n 30 30 30 

Урожайність зерна, 

т/га 

x ±mt0,05 5,83±0,13 6,39±0,14 6,03±0,11 

V, % 11,59 11,75 9,71 

Lim 4,75-7,18 4,78-7,86 5,02-7,07 

St
*
 5,14 6,01 4,89 

St
**

 5,32 7,6 7,42 

Вологість зерна при 

збиранні, % 

x ±mt0,05 14,1±0,07 13,5±0,28 16,1±0,30 

V, % 2,82 11,52 10,08 

Lim 13,2-15,1 10,7-16,5 12,7-18,7 

St
*
 13,9 14,3 15,2 

St
**

 15,1 14,3 18,2 

 

Примітка : * Солонянський 298 СВ; ** ДН Гетера     

 

Через те, що для зразків генетичної групи Lancaster були використані 

тестера ДК721, ДК365 та ДК275М×ДК301 (плазма Iodent) – гетерозисна 

модель Iodent×Lancaster, то середня урожайність стосовно них незначно 

різнилась (рис. 5.3).   
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Рис. 5.3 Середня урожайність тесткросів  за участю ліній генетичної 

плазми Lancaster, 2014–2016 рр.  

 

Серед виділених тесткросів найкраще співвідношення урожайності до 

збиральної вологості зерна (0,51) спостерігалось у гібрида ДК365×ДК6356 

(Iodent×Lancaster) – 7,17 т/га при 13,9 % (табл. 5.6).  

Таблиця 5.6 

Кращі гібридні комбінації отримані на базі ліній плазми Lancaster і 

тестерів альтернативних гетерозисних груп 

Гібридна комбінація 
Гетерозисна 

модель 

Урожайність 

зерна, т/га 

Збиральна 

вологість,% 

Індекс 

R н/м 

ДК365×ДК6356 Iodent×Lancaster 7,17 13,9 0,51 

(ДК275М×ДК301)×ДК2973 Iodent×Lancaster 6,92 15,0 0,46 

(ДК275М×ДК301)×ДК6356 Iodent×Lancaster 6,87 16,6 0,41 

ДК365×ДК2953 Iodent×Lancaster 6,79 14,4 0,47 

Солонянський 298 СВ 5,35 14,5 0,37 

ДН Гетера 6,78 15,9 0,43 

НІР05 0,42 0,71  - 

 

Для визначення комбінаційної здатності ліній тесткросів плазми 

Змішана їх схрещували з тестерами лініями ДК633/325 (Lancaster), ДК315 

(BSSS) та ДК3044 (Lancaster).  

Середня урожайність зерна (6,3 т/га) тесткросів ліній групи Змішана 

перевищувала стандарт-гібрид Солонянський 298 СВ у середньому на 15,8 %, 

але в 2015 і 2016 р.р. була нижчою ніж у стандарта   ДН Гетера  відповідно на 
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 5,5 та 4,9 % (табл. 5.7). 

Таблиця 5.7 

Параметри варіювання врожайності і вологості зерна при збиранні 

тесткросів ліній плазми Змішана залежно від умов року 

Показники 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

n 30 30 30 

Урожайність 

зерна, т/га 

Х ±sх  5,81±0,14 6,86±0,26 6,24±0,26 

V, % 12,78 20,5 22,63 

Lim (min-max) 4,27-6,98 4,12-8,55 2,53-9,30 

St
*
 5,04 6,56 4,72 

St
**

 5,87 7,4 6,34 

 Вологість зерна 

при збиранні, % 

Х ±sх  14,3±0,11 14,0±0,34 16,5±0,38 

V, % 4,1 12,67 12,73 

Lim (min-max) 13,30-15,77 11,40-17,90 13,57-20,47 

St
*
 13,3 13,3 15,5 

St
**

 14,5 13,4 16,7 

 
Примітка : * Солонянський 298 СВ; ** ДН Гетера   

 

Щодо тесткросів ліній групи Змішана, то середня урожайність  у них 

була на 4,5; 3,3 та 4,9 % вище ніж у тесткросів геноплазм BSSS, Iodent та 

Lancaster.  

Слід відзначити, що середня врожайність тесткросів ліній генетичної 

плазми Змішана була майже однаковою стосовно гетерозисних моделей 

Змішана×Змішана (6,53 т/га) та ДК3044×Змішана (6,45 т/га) (плазма 

Lancaster) і дещо нижчою у BSSS×Змішана (6,07 т/га) (рис. 5.4). 

Серед виділених тесткросів найкраще співвідношення урожайності 

(т/га) до збиральної вологості (%) спостерігалось у гібридних комбінацій 

ДК3044×ДК3151 (Lancaster×Змішана) – 0,56, ДК3151×ДК3155  

(BSSS×Змішана) – 0,55, ДК633/325×ДК3155 (Змішана×Змішана) та 

ДК315×ДК3151 (BSSS×Змішана) – 0,53, які вдало поєднували доволі високу 

середню урожайність (8,0; 7,18; 7,08 та 6,98 т/га відповідно) та низьку 

збиральну вологість зерна (14,2, 13,0, 13,4 та 13,3 %) за три роки випробувань 

(табл. 5.8). 
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Рис. 5.4 Середня урожайність тесткросів  за участю ліній генетичної 

плазми Змішана, 2014–2016 рр.  

Таблиця 5.8 

 

Кращі гібридні комбінації отримані на базі ліній плазми Змішана і 

тестерів альтернативних гетерозисних груп 

Гібридна комбінація 
Гетерозисна 

модель 

Урожайність 

зерна, т/га 

Збиральна 

вологість,% 

Індекс R 

н/м 

ДК3044×ДК3151 Lancaster×Змішана 8,00 14,2 0,56 

ДК3151×ДК4454 BSSS×Змішана 7,59 14,9 0,51 

ДК3151×ДК3155 BSSS×Змішана 7,18 13,0 0,55 

ДК3044×ДК3155 Lancaster×Змішана 7,16 14,2 0,50 

ДК633/325×ДК446 Lancaster×Змішана 7,12 17,1 0,42 

ДК633/325×ДК3155 Lancaster×Змішана 7,08 13,4 0,53 

ДК633/325×ДК402 Lancaster×Змішана 7,08 17,1 0,41 

Солонянський 298 СВ 5,44 14,0 0,39 

ДН Гетера 6,54 14,9 0,44 

НІР05 0,48 0,81 -  

 

Серед виділених тесткросів чотирьох плазм  найкраще співвідношення 

урожайності до збиральної вологості зерна (коефіцієнт урожайності) 

спостерігалось у гібридних комбінацій Lancaster×Змішана (0,41–0,56).  

Щодо збиральної вологості зерна, то найнижчою у гібридів усіх 

гетерозисних моделей вона була в 2015 р., який характеризувався високим 

температурним режимом при недостатній вологозабезпеченості. Високою 

стабільністю цього показника за роками характеризувались гібриди 

6,53 

6,07 

6,45 

5,44 

6,54 

5,00

5,20

5,40

5,60

5,80

6,00

6,20

6,40

6,60

6,80

В
р

о
ж

ай
н

іс
ть

, т
/г

а 

ДК633/325(Змішана)*Змішана 

ДК3151(BSSS)*Змішана 

ДК3044(Lancaster)*Змішана 

Солонянський 298 СВ 

ДН Гетера 



128  

гетерозисної моделі BSSS×Iodent (13,1 %), на що вказують найменші 

коефіцієнти варіації за всі роки досліджень (3,05–5,38 %). Максимальне 

значення показника серед чотирьох груп було у представників плазми 

Змішана (14,9 %), а гібриди за участю геноплазм Iodent і Lancaster мали 

середні значення (14,5 %) та (14,6 %) відповідно.  

Кореляційний аналіз дає можливість виявити взаємодію між основними 

ознаками рослин у процесі добору, що позитивно впливає на ефективність 

ідентифікації цінних генотипів [282, 283]. Н. А. Орлянський [284], вказує, що 

визначення напрямку та сили зв’язків між окремими ознаками і 

властивостями вихідного матеріалу збільшує ефективність відбору зразків з 

господарсько-цінними ознаками. При використанні кореляційних зв’язків для 

селекційних цілей, вважається, що відбір, спираючись на них, не є 

ефективним, оскільки при їх аналізі одержують суперечливі результати. 

Однак це допомагає виявити причину неоднотипової реакції генотипу на 

різні умови вирощування [285–287]. 

Кореляційні зв’язки між окремими ознаками вважаються: сильними 

при  r = 0,66 – 0,99; середніми – при r = 0,33 – 0,65 і слабкими при r < 0,33 

[282]. 

У наших дослідженнях між більшістю господарсько-цінних ознак та 

урожайністю зерна тесткросів простежувалась низька негативна і середня 

позитивна достовірна залежність: у групи BSSS – від -0,22 (висота рослин) у 

2015 р. до 0,61 (висота рослин) у 2016 р.; Iodent – від -0,16 (тривалість 

періоду “сходи–цвітіння 50 % качанів”) у 2014 р. до 0,58 (збиральна вологість 

зерна) у 2016 р.;  Lancaster – від -0,03 (період”сходи–цвітіння 50 % качанів”) 

у 2014 р. до 0,48 у 2014 р. (збиральна вологість зерна); Змішана – від -0,34 

(період “сходи–цвітіння 50 % качанів”) у 2016 р. до 0,30 (період “сходи–

цвітіння 50 % качанів”) у 2015 р. (табл. 5.9). 

Поєднання в одному генотипі цінних господарсько-біологічних ознак 

і властивостей, які б забезпечували отримання максимального врожаю з 

найменшими     витратами    та   дозволили   б    реалізувати    всі    потенційні 



129  

 можливості, закладені в гібридах – основне завдання селекціонерів. 

Таблиця 5.9 

Коефіцієнти кореляції (r) між урожайністю зерна тесткросів ліній різних 

геноплазм та їх господарсько-цінними ознаками 

Роки Ознака 
Зародкова плазма 

BSSS Iodent Lancaster Змішана 

2
0
1
4

 

Вологість зерна при збиранні, % 0,12 -0,19 0,34 -0,16 

Період "сходи–цвітіння 50% 
качанів", діб 

0,04 -0,29 -0,02 -0,38 

Висота рослин, см 0,48 -0,14 -0,02 0,03 

Висота прикріплення качана, см 0,32 -0,04 0,10 0,04 

2
0
1
5
 

Вологість зерна при збиранні, % 0,29 0,42 0,33 0,34 

Період "сходи–цвітіння 50 % 
качанів", діб 

0,03 0,43 0,23 0,33 

Висота рослин, см -0,09 0,36 0,04 0,36 

Висота прикріплення качана, см -0,28 0,38 0,28 0,24 

2
0
1
6
 

Вологість зерна при збиранні, % 0,34 0,54 0,32 -0,10 

Період "сходи–цвітіння 50 % 
качанів", діб 

0,19 0,06 0,42 -0,26 

Висота рослин, см 0,64 0,22 0,18 0,13 

Висота прикріплення качана, см 0,12 0,18 0,38 0,09 

Примітка: Критичне значення коефіцієнта кореляції при 5 % рівні значимості – 0,36 

 

У селекційній практиці особливе значення набуває порівняння 

гібридних комбінацій, отриманих в топкросних схрещуваннях, з гібридом-

стандартом. Це є дуже практичним, тому що дозволяє виявити найбільш 

перспективні форми для селекційної практики [273–276, 278–281]. У наших 

дослідженнях добір стандартів здійснювався не тільки за групою стиглості, 

але й на підставі їх спорідненості з деякими тестерами, які залучались до 

аналізуючих схрещувань. 

На якість і темпи збирання врожаю та рівень енерговитрат при цьому 

значно впливає висота рослин гібридів і висота прикріплення продуктивного 

качана. Вважається, що чим вища рослина, тим більші витрати на збирання. 

Для гібридів зернового напрямку бажано поєднувати незначну висоту рослин 

з оптимальною висотою прикріплення продуктивного качана. Дослідники 

вважають оптимальною висоту рослин 160–180 см та висоту прикріплення 

качана 50–70 см [288].  
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Умови вирощування експериментальних гібридів ліній чотирьох 

плазм по різному впливали на висоту їх рослин. У середньому вона у 

тесткросів  групи BSSS у  2016 р. склала 260,35 см і змінювалась від 238,5 до 

294 см, що вище гібрида Солонянський 298 СВ але нижче гібрида ДН Гетера 

(табл. 5.10). 

Таблиця 5.10 

Варіювання морфологічних ознак тесткросів ліній плазми BSSS залежно 

від року випробування, см 

Показники 2014 р. 2015 р. 2016 р. 
Середнє 

n 30 30 30 

Висота 

рослин, см 

Х ±sх  253,0±2,79 264,28±2,55 260,35±2,33 259,21±2,56 

V, % 6,03 5,29 4,9 5,41 

Lim (min-

max) 
227,0-281,0 233,4-293,3 238,5-294,0 232,9-289,4 

St
*
 257,5 262,3 255,5 258,4 

St
**

 280,5 274,9 263,5 272,9 

Висота 

прикріплення 

качана, см 

Х ±sх  106,46±2,38 99,56±2,50 106,55±2,29 104,19±2,39 

V, % 12,23 13,78 11,75 12,59 

Lim (min-

max) 
77,9-123,3 70,0-123,20 85,5-131,0 77,8-125,8 

St
*
 121,1 105,6 119,5 115,4 

St
**

 132,2 122,8 131,5 128,8 

Примітка: * Солонянський 298 СВ; ** ДН Гетера 

 

   У стресовому 2014 р. висота рослин гібридів була меншою у 

середньому на 17 см, змінювалася в межах від 227 до 281 см і була меншою 

ніж у стандартів. 

В 2015 р. сприятливі умови позитивно вплинули на розвиток рослин 

гібридів. Розмах варіювання висоти рослин гібридів був в межах 233,4 – 

293,3 см, а середнє значення було найбільшим за роки випробування 

(264,28 см). Хоча за роками і спостерігалось коливання висоти рослин у 

досліджуваних тесткросів, треба зазначити, що найбільша середня висоти 

рослини була у гібрида ДК315×ДК3705 – 289,4 см. 
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У тесткросів ліній плазми Iodent середні показники висоти рослин 

були близькими незалежно від умов року, а найвищим за роки випробування 

був гібрид ДК633/325×ДК7408 – 281,8 см, що більш ніж у  стандартів на 

8,0 % та 2,9 % (табл. 5.11). 

Таблиця 5.11 

Варіювання морфологічних ознак тесткросів ліній плазми Iodent 

залежно від року випробування, см 

Показники 2014 р. 2015 р. 2016 р. 
Середнє 

n 30 30 30 

Висота 

рослин, см 

Х ±sх  259,65±2,66 259,32±2,74 252,42±1,84 257,13±2,41 

V, % 5,62 5,78 3,99 5,13 

Lim (min-

max) 
228,0-293,0 233,3-288,3 227,5-265,5 229,6-282,3 

St
*
 256,0 253,4 267,5 258,9 

St
**

 268,0 273,2 272,0 271,1 

Висота 

прикріплення 

качана, см 

Х ±sх  115,53±2,07 113,43±3,18 116,22±1,91 115,06±2,39 

V, % 9,83 15,36 8,99 11,39 

Lim (min-

max) 
86,7-135,0 81,8-146,7 96,5-133,0 88,3-138,2 

St
*
 119,2 108,3 116,0 114,5 

St
**

 124,9 108,3 132,0 121,7 

Примітка: * Солонянський 298 СВ; ** ДН Гетера 

 

Тесткроси створені на базі ліній Lancaster за роки випробування 

характеризувалися стабільністю ознаки і рослини майже не відрізнялися за 

висотою, але поступалися тесткросам групи BSSS та Iodent. Найбільше 

середнє значення було у гібрида гетерозисної моделі Iodent×Lancaster 

(ДК365×ДК4273) – 269,3 см, що на 2,9 % більше за  стандарт Солонянський 

298 СВ (табл. 5.12). 

Щодо тесткросів ліній групи Змішана, то середня висота рослин була 

на рівні зі зразками плазми BSSS – 259,2 см, і майже не залежала від умов 

року.  
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Таблиця 5.12 

Варіювання морфологічних ознак тесткросів ліній плазми Lancaster 

залежно від року випробування, см 

Показники 2014 р. 2015 р. 2016 р. 
Середнє 

n 30 30 30 

Висота 

рослин, см 

Х ±sх  249,92±1,62 252,49±2,31 249,8±2,08 250,74±2,0 

V, % 3,55 5,01 4,57 4,38 

Lim (min-

max) 
237,5-275,0 226,7-285,0 226,0-267,0 230,1-275,7 

St
*
 257,50 273,3 254,0 261,6 

St
**

 279,0 276,6 264,5 273,3 

Висота 

прикріплення 

качана, см 

Х ±sх  107,99±1,35 107,62±1,84 110,60±1,39 108,74±1,53 

V, % 6,84 9,35 6,87 7,69 

Lim (min-

max) 
92,9-120,4 88,4-123,5 92,0-123,5 91,1-122,47 

St
*
 117,7 113,3 119, 116,8 

St
**

 130,5 116,3 127,5 124,8 

 

Примітка: * Солонянський 298 СВ; ** ДН Гетера 
   

Підвищення коефіцієнта варіації за ознакою „висота рослин” у 

гібридів, створених за участю ліній плазми Змішана у 2015 р., вказує на 

можливий вплив посухи відносно морфологічної диференціації рослин (табл. 

5.13). 

Отже, за роками відзначали зміну висоти рослин у всіх груп 

тесткросів. Треба зазначити, що, в середньому, найбільша висота рослин була 

у тесткросів ліній групи BSSS – (259,2) см та Змішана  (259,7 см), та дещо 

меншу відзначено висоту рослин у тесткросів ліній плазми Lancaster – 

(250,2 см), при середньому значенні (257,1 см) у тесткросів ліній плазми 

Iodent.  

Висота прикріплення продуктивного качана у експериментальних 

гібридів теж коливалась залежно від умов вирощування. Максимальні 

середні її значення були зафіксовані у зразків групи Iodent, у яких вона 

коливалась від 88,3 до 138,2 см, а середньопопуляційні значення 

перевищували стандарт Солонянський 298 СВ (табл. 5.11). За роки 

випробувань мінімальна середня висота прикріплення качана спостерігалась, 
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у порівняно високорослих тесткросів ліній геноплазми BSSS – 104,2 см, і 

була меншою ніж у стандартів на 10,7 % та 23,6 %. 

Таблиця 5.13 

Варіювання морфологічних ознак тесткросів ліній плазми Змішана 

залежно від року випробування, см 

Показники 2014 р. 2015 р. 2016 р. 
Середнє 

n 30 30 30 

Висота 

рослин, см 

Х ±sх  259,78±2,03 257,15±2,52 260,65±2,03 259,19±2,19 

V, % 4,27 5,19 4,26 4,57 

Lim (min-

max) 
238,0-280,5 223,3-278,3 234,0-286,6 231,8-281,8 

St
*
 256,0 256,7 260,0 257,6 

St
**

 271,0 271,6 256,0 266,2 

Висота 

прикріплення 

качана, см 

Х ±sх  109,72±1,96 103,91±2,58 112,96±1,77 108,86±2,10 

V, % 9,79 13,13 8,58 10,50 

Lim (min-

max) 
88,8-130,0 79,8-130,1 95,5-138,5 88,0-132,9 

St
*
 117,1 103,4 121,0 113,83 

St
**

 122,8 109,8 121,5 118,03 

Примітка: * Солонянський 298 СВ; ** ДН Гетера 

 

Тривалість вегетаційного періоду є важливою селекційною ознакою, 

яка визначає ареал використовування гібридів кукурудзи. Ознака тривалість 

періоду “сходи – цвітіння 50 % качанів” тісно пов’язана з тривалістю 

вегетаційного періоду і для визначення скоростиглості її часто 

використовують для диференціації зразків кукурудзи. Залежно від погодних 

умов і біологічних особливостей генотипу тривалість періоду “сходи – 

цвітіння 50 % качанів” може варіювати в значних межах і досягати 13 діб 

[289].  

У 2014 р. у тесткросів тривалість періоду “сходи–цвітіння 50 % 

качанів” коливалась від 58 до 67 діб. За середніми показниками цієї ознаки  

групи тесткросів займали проміжне місце між стандартами Солонянський 

298 СВ і ДН Гетера, крім отриманих за участі ліній плазми BSSS, які 

зацвітали на добу раніше (табл. 5.14).  
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Таблиця 5.11 

Варіювання тривалості періоду “сходи–цвітіння 50 % качанів” тесткросів, 

діб 

B
S

S
S

 

Показники 2014 р. 2015 р. 2016 р. 
Середнє 

N 30 30 30 

Тривалість періоду 

сходи цвітіння 50 % 

качанів, діб 

Х ±sх  61,3±0,31  54,4±0,24 50,9±0,29 55,6±0,28 

V, % 2,7 2,4 3,1 2,8 

Lim (min-

max) 
58,0-64,0 51,5-57,5 48,0-53,5 

52,5-

58,33 

St
*
 59,5 55,5 52,5 55,8 

St
**

 65,5 58,0 55,0 59,5 

Io
d
en

t Тривалість періоду 

сходи цвітіння 50 % 

качанів, діб 

Х ±sх  63,7±0,32 56,7±0,31 53,4±0,33 57,9±0,32 

V, % 2,74 2,95 3,36 3,02 

Lim (min-

max) 
59,6-66,5 53,0-59,0 49,0-57,0 

53,87-

60,83 

St
*
 60,0 56,0 52,0 56,0 

St
**

 65,5 58,5 55,0 59,67 

L
an

ca
st

er
 

Тривалість періоду 

сходи цвітіння 50 % 

качанів, діб 

Х ±sх  64,2±0,23 56,3±0,25 53,3±0,31 57,9±0,26 

V, % 1,95 2,45 3,17 2,52 

Lim (min-

max) 
61,5-66,5 53,5-59,0 49,5-5,5 54,8-60,3 

St
*
 61,5 55,0 52,0 56,2 

St
**

 66,0 57,0 55,0 59,3 

З
м
іш
ан
а 

Тривалість періоду 

сходи цвітіння 50 % 

качанів, діб 

Х ±sх  64,8±0,27 57,1±0,43 54,2±0,32 58,7±0,34 

V, % 2,29 3,97 3,28 3,18 

Lim (min-

max) 
61,0-67,0 

53,0-

61,50 
48,5-57,5 

54,17-

62,0 

St
*
 62,5 55,0 53,0 56,8 

St
**

 67,0 57,5 54,5 59,7 

Примітка: * Солонянський 298 СВ; ** ДН Гетера 

 

У 2015 р. цей показник був в межах 51,5–61,5 діб,  що на 6 діб більше, 

ніж в попередньому році. Середньопопуляційні показники досліджуваної 

ознаки у всіх груп тесткросів, за виключенням групи BSSS, були на рівні або 

вищі за середньостиглий гібрид Солонянський 298 СВ.  

Погодні умови на початку вегетації в 2016 р. стали причиною 

скорочення тривалості періоду “сходи–цвітіння 50 % качанів” в середньому 

на 6 діб. Групи тесткросів всіх плазм в середньому цвіли на добу–дві раніше 

за стандарт Солонянський 298 СВ.  
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Мінімальні значення тривалості періоду “сходи–цвітіння 50 % 

качанів” вказують на наявність гібридів, у яких цей період був на 2 доби 

меншим ніж у середньостиглого стандарта Солонянський 298 СВ. 

Модальний клас у всіх груп гібридів дорівнював значенню тривалості цього 

періоду у гібрида Солонянський 298 СВ. 

 

Висновки до розділу 5 

 

1. Встановлена значна варіабельність основних господарсько-цінних 

ознак у тесткросів константних ліній основних базових плазм: BSSS, Iodent, 

Lancaster та Змішана у роки з різним рівнем вологозабезпечення.  

2. Середня врожайність за три роки випробувань найвищою була в 

тесткросів гетерозисних моделей Змішана×Lancaster (6,31 т/га) та 

Iodent×Lancaster (6,02 т/га). Мінімальною вона була у тесткросів гетерозисної 

моделі BSSS×Iodent (5,9 т/га).  

3. Тесткроси створені за матрицею Lancaster×Iodent відзначились 

найбільшою стабільністю за врожайністю. 

4. Виділено тесткроси: ДК3044×ДК3151, ДК315×ДК4454, ДК315× 

ДК3155, ДК365×ДК6356 та ДК3044×ДК3155 з значно вищими показниками 

урожайності зерна порівняно з гібридами-стандартами. 

5. Визначено найкращі тесткроси за співвідношенням урожайності до 

збиральної вологості у групі: BSSS – ДК315×ДК3821 (Змішана×BSSS) – 0,51 

та ДК680×ДКС3151 (Lancaster×BSSS) – 0,50; Iodent – ДК633/325×ДК365 

(Змішана×Iodent) – 0,51, (ДК296С×ДК2953)×ДК2575 (Lancaster×Iodent) та 

ДК633/325×ДК2575 (Змішана×Iodent) – 0,49; Lancaster – ДК365×ДК6356 

(Iodent×Lancaster) – 0,51; Змішана – ДК3044×ДК3151 (Lancaster×Змішана) – 

0,56, ДК315×ДК3155  (BSSS×Змішана) – 0,55, ДК633/325×ДК3155 

(Lancaster×Змішана) та ДК315×ДК3151 (BSSS×Змішана) – 0,53. 

6. Тесткроси ліній групи Змішана характеризувались максимальною по 

досліду  тривалістю  періоду  „сходи–цвітіння  50  %  качанів”,  а групи BSSS 
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 мінімальною. 

7. Гібриди створені на базі ліній BSSS відзначились найбільшою 

висотою рослин і найменшою висотою прикріплення продуктивного качана. 

8. Тесткроси ліній плазми Lancaster характеризувались найвищою 

стабільністю морфобіологічних ознак за роки дослідження. 
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РОЗДІЛ 6 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ГІБРИДІВ ЗАНЕСЕНИХ ДО ДЕРЖАВНОГО 

РЕЄСТРУ СОРТІВ РОСЛИН, ПРИДАТНИХ ДЛЯ ПОШИРЕННЯ В 

УКРАЇНІ 

 

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: 

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 високостійкий 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  у 

2016 р. була 8,43 т/га, а у 2017 р. – 7,15 т/га при вологості зерна 18,7 %. 

Максимальна врожайність відмічена на зрошенні 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 на зрошенні. Материнська  форма   

гібрида ДН Астра – сестринський  гібрид Крос266С стерильна. Чоловіча 

форма – лінія ДК4315СВ відновник «С» типу стерильності. 

ДН Відрада – простий модифікований середньоранній гібрид 
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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 високою стійкістю до посухи та жари, а також до пилкової та 

пухирчастої сажки. 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 – 

сестринський гібрид Крос 288С стерильний. Чоловіча форма – подвійно-

гаплоїдна лінія ДК2831СВ відновник «С» типу стерильності. 

ДН Фієста – простий модифікований середньоранній гібрид (ФАО 

260). Занесений до Державного реєстру сортів рослин України з 2017 р. 

Рослина висотою 240-250 см, не кущиться. Качан: довжина – 23-24 см; 

кількість рядів зерен – 16 шт.; стрижень червоний; вихід зерна 80–82 %. 

Зерно жовтого кольору, зубоподібне. Гібрид характеризується інтенсивною 

вологовіддачею зерном і добре реагує на покращання умов вирощування, має 

добру стійкість до вилягання і враження головними хворобами та 

шкідниками.  

Відрізняється високою посухо- та жаростійкістю. Густота стояння 

рослин в зоні Степу – 50–55, Лісостепу – 80–85, Полісся – 85–90 тис.шт./га. 

Середня врожайність зерна екологічного випробування у 2013 р. склала 

9,00 т/га, у 2014 р. – 8,22 т/га при вологості зерна при збиранні 21,4 та 17,2 % 

відповідно за роками. В порівнянні зі стандартом Солонянський 298 СВ 
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перевага за врожайністю гібрида ДН Фієста у 2013 р. була 0,26 т/га у 2014 р. 

– 0,96 т/га при збиральній вологості зерна на 1–2 % нижче. В екологічному 

випробуванні 2013 р. у 5 пунктах врожайність зерна гібриду складала понад 

10 т/га. Максимальна врожайність зерна відмічена у 2014 р. – 12,24 т/га в 

Інституті землеробства НААН (м. Чабани). Особливості насінництва. 

Насіння першого покоління на ділянках гібридизації вирощують на 

стерильній основі за схемою повного відновлення. Батьківські компоненти 

висіваються одночасно, рекомендована схема посіву 6:2, 4:2. За результатами 

випробувань у 2013–2014 рр. врожайність материнського компоненту в 

середньому склала 3,19 т/га, а збиральна вологість зерна – 16,7%. 

ДН Булат  – простий міжлінійний середньостиглий гібрид (ФАО 350). 

Занесений до Державного Реєстру сортів рослин з 2016 р., переданий на 

державну реєстрацію до Республіки Казахстан. Рослина висотою 240–260 см, 

не кущиться. Качан довжиною до 21–23 см, кількість рядів зерен 16, 

стрижень червоний, вихід зерна 83–84 %.  

Гібрид стійкий до вилягання, враження головними хворобами та 

шкідниками. Характеризується високою посухо- та жаростійкістю, проте 

менш інтенсивною вологовіддачею зерном, добре реагує на покращання умов 

вирощування. Рекомендована передзбиральна густота стояння рослин в зоні 

Степу 50-60 та Лісостепу 70–75 тис.шт./га. 

Потенційна врожайність зерна – 9,0–9,5 т/га в степовій зоні; 12,5–

13,0 т/га в лісостеповій. Максимальна врожайність зерна – на богарі 

становила 10,55 т/га; на зрошенні – 14,46 т/га. 

Насіння першого покоління на ділянках гібридизації вирощують на 

стерильній основі за схемою відновлення фертильності. Рекомендовані схеми 

посіву батьківських компонентів 6:2 і 4:2. Батьківські компоненти висівають 

одночасно. 

Нині проходять кваліфікаційну експертизу в УІЕСР гібриди кукурудзи: 

середньоранній – ДС Амага та середньостиглий – ДС Сула. 
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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 – середньоранніх: ДН Астра, ДН Відрада, 

ДН Фіста та середньостиглого гібриду – ДН Булат. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове 

вирішення наукового завдання щодо ідентифікації генотипів ліній шляхом 

встановлення генетичних дистанцій, а також селекційних показників 

(гіпотетичний гетерозис, оцінка per si, ВОС–тест). Наведена характеристика 

тесткросів ліній різних геноплазм, а також гібридів, занесених до Державного 

реєстру сортів рослин. За отриманими результатами досліджень 

сформульовано наступні висновки: 

 1. Досліджено основні селекційні показники різних за генетичним 

походженням ліній та гібридів створених за їх участі.  

2. Оцінка рer se ліній чотирьох генетичних плазм за основними 

селекційними показниками дозволила виділити кращі за бажаними 

параметрами: врожайністю та вологістю зерна, комбінаційною здатністю, 

біометричними ознаками. 

3. Співвідношення урожайності зерна до його вологості (індекс 

врожайності) найвищим було у наступних ліній: ДК3705 (BSSS), ДК2575 

(Iodent), ДК6353 (Lancaster), ДК402 (Змішана). 

4. Біометричні показники константних ліній (висота рослин, висота 

прикріплення качана), відповідають технологічним вимогам, щодо 

механізованого збирання, що також уможливлює їх використовувати у 

наступних циклах кумулятивної селекції та при створені нових сестринських 

й гетерозисних гібридів кукурудзи.  

5. Систематизація оцінок комбінаційної здатності відносно 

врожайності зерна дозволила виділити лінії: ДК310 (BSSS); ДК365 (Iodent); 

ДК402, ДК4454, ДК3151 (Змішана), що характеризувались стабільними 

позитивними значеннями оцінок ефектів ЗКЗ в усі роки досліджень, які 

доцільно використовувати для синтезу високопродуктивних гібридів 

степового екотипу. 

6. Виділено лінії: ДК311, ДК3821 (BSSS); ДК277, ДК2575 (Iodent); 
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ДК267МВ, ДК296 (Lancaster); ДК440, ДК3151, ДК4454, ДКМ–3, ДК3155 

(Змішана), з стабільно низькими ефектами ЗКЗ стосовно ознаки “вологість 

зерна”, що вказує на можливість їх використання в селекційних програмах 

для отримання гібридних комбінацій з інтенсивною втратою вологи зерном 

при дозріванні. 

7. Визначення рівня гіпотетичного гетерозису у сестринських гібридів 

дозволило встановити ступінь спорідненості ліній конкретної генетичної 

плазми. Високий рівень спорідненості в межах генетичної плазми BSSS мали 

лінії ДК310 та ДК3824; Iodent – ДК2038 та ДК55; Lancaster – ДК1853 та 

ДК1863; Змішана – ДК446 та ДК4454.  

8. Дослідження генетичних дистанцій за SNP–маркерами у 

сестринських гібридів, виявило мінімальне розходження за частотою 

однонуклеотидних замін між лініями у групі: BSSS – ДК3824 та ДК310; 

Iodent – ДК7408 та ДК7420; Lancaster – ДК6353 та ДК6356; Змішана – ДК446 

та ДК4454, що свідчить про високий рівень їх спорідненості. 

9. Підтверджено максимальний поліморфізм між лініями у групі: BSSS 

– ДК311 та ДК3151; Iodent – ДК364 і ДК277; Lancaster – ДК267МВ та 

ДК6356; Змішана – ДК3155 та ДК2368. Виділено лінії, які можуть бути 

рекомендовані як базові для характеристики типових ознак у групі BSSS – 

ДК2396МВ; Iodent – ДК55; Lancaster – ДК6353; Змішана – ДКМ-3. 

10. Визначено, що коефіцієнти кореляції між показниками 

“гіпотетичний гетерозис” та “генетичні дистанції” були достовірними 

позитивними і складали для групи BSSS – r=0,487; Iodent – r=0,513; Lancaster 

– r=0,411; Змішана – r=0,421. 

11. Запропоновано наступні етапи при ідентифікації ліній за 

генетичним походженням: 

– аналіз походження ліній на основі “pedigree” на перших етапах 

селекції; 

– оцінка ліній відносно ВОС–показників при наявності базових 

екземплярів; 
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– оцінка рівня спорідненості за генетичними дистанціями при великих 

об’ємах вибірки; 

– визначення рівня гіпотетичного гетерозису на заключних етапах 

добору. 

12. Встановлена значна варіабельність основних господарсько-цінних 

ознак у тесткросів константних ліній основних базових плазм: BSSS, Iodent, 

Lancaster та Змішана, яка залежала від умов років та генотипу селекційного 

матеріалу. 

13. Виділено кращі тесткроси та гетерозисні моделі за співвідношенням 

урожайності до збиральної вологості у групі: BSSS – ДК315×ДК3821 

(Змішана×BSSS) – 0,51 та ДК680×ДКС3151 (Lancaster×BSSS) – 0,50; Iodent – 

ДК633/325×ДК365 (Змішана×Iodent) – 0,51, (ДК296С×ДК2953)×ДК2575 

(Lancaster×Iodent) та ДК633/325×ДК2575 (Змішана×Iodent) – 0,49; Lancaster – 

ДК365×ДК6356 (Iodent×Lancaster) – 0,51; Змішана – ДК3044×ДК3151 

(Lancaster×Змішана) – 0,56, ДК315×ДК3155  (BSSS×Змішана) – 0,55, 

ДК633/325×ДК3155 (Lancaster×Змішана) та ДК315×ДК3151 (BSSS×Змішана) 

– 0,53. 

14. За результатами кваліфікаційної експертизи до Державного реєстру 

сортів рослин, придатних для поширення в Україні, внесено гібриди: 

середньоранні    ДН Астра, ДН Відрада та ДН Фієста; середньостиглий    

ДН Булат, які за врожайністю зерна перевищують національні стандарти на 

5–10 %. Гібриди середньоранній     ДС Амага та сердньостиглий – ДС Сула 

проходять кваліфікаційну експертизу в УІЕСР. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ І ВИРОБНИЦТВА 

 

1. При селекції нового вихідного матеріалу, а також середньостиглих та 

середньопізніх гібридів кукурудзи рекомендується використовувати наступні 

лінії які характеризуються: 

 Високим співвідношенням врожайності зерна до його вологості 

ДК3705 (BSSS), ДК2575 (Iodent), ДК6353 (Lancaster), ДК402 

(Змішана);  

 Високими значеннями оцінок ефектів ЗКЗ і низькими варіансами СКЗ 

за ознакою “врожайність зерна”: ДК310 (BSSS); ДК365 (Iodent); 

ДК402, ДК4454, ДК3151 (Змішана), які доцільно включати в 

схрещування при створенні гібридів різних типів; 

 Низькими ефектами ЗКЗ за ознакою “збиральна вологість зерна”: 

ДК311, ДК3821 (BSSS); ДК277, ДК2575 (Iodent); ДК267МВ, ДК296 

(Lancaster); ДК3151, ДК440 (Змішана), що стабільно передають 

низьку вологість зерна гібридам, які створені за їх участі  

2. Запропоновано найбільш ефективні гетерозисні моделі для 

використання в практичній селекції при створенні гібридів, адаптованих до 

умов степової зони, в першу чергу, за участі ліній геноплазм 

Lancaster×Змішана, BSSS×Змішана та Iodent×Lancaster. 

3. Господарствам всіх форм власності пропонуються занесені до 

Державного реєстру сортів рослин наступні гібриди кукурудзи 

середньоранні: ДН Астра, ДН Відрада, ДН Фієста та середньостиглий    

ДН Булат, які за врожайністю зерна перевищують стандарти на 5–10 %. 
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