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Наведено результати експериментальних  досліджень  гетерозисної  селекції  скоростиглих 

гібридів кукурудзи. Систематизація досліджуваних тесткросів за комплексом господарсько-цінних 

ознак в контрастних умовах вирощування дала можливість ідентифікувати групу нових цінних  

скоростиглих ліній. З участю цих ліній одержані високопродуктивні гібриди з високими показниками 

адаптивності. За рівнем продуктивності виділено 15 кращих гібридних комбінацій. 
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Розширення посівів кукурудзи і підвищення урожайності зерна є результатом селек-

ційного прогресу, завдяки якому зросла продуктивність гібридів та істотно підвищилась їхня 

пристосованість до несприятливих умов вирощування [1–2]. В умовах різкого підвищення 

цін на енергоносії, а також у зв’язку з потеплінням клімату та частими посухами, коли більш 

пізньостиглі гібриди через дефіцит вологи не можуть повною мірою реалізувати свою 

потенціальну врожайність, вирощування гібридів з коротким періодом вегетації і зниженою 

збиральною вологістю зерна стає більш доцільним [3]. За таких обставин лише скоростиглі 

гібриди забезпечують стабільно високі економічні показники урожайності зерна [4]. Тому 

важливим фактором інтенсифікації виробництва кукурудзи в зоні Степу вважається 

скоростиглість [5], а звідси – поетапне створення вихідного матеріалу південного екотипу. 

Завдяки впровадженню у виробництво скоростиглих гібридів можна очікувати значної 

стабілізації урожайності зерна кукурудзи і скорочення затрат на його післязбиральну 

доробку [6–7]. При створенні скоростиглих гібридів кукурудзи в ДУ Інститут зернових 

культур й інших селекційних установах особливе місце серед вихідного матеріалу посідає 

змішана плазма, яка містить в тій чи іншій мірі частки елітних базових геноплазми – Рейд, 

Ланкастер, Айодент та ін. Формування даного вихідного матеріалу йде за рахунок  

селекційних гібридів кращих елітних ліній різної геноплазми із залученням донорів 

скоростиглості, посухо- та жаростійкості й комерційних гібридів, інтродукованих з країн, де 

досягнення в галузі  селекції і генетики на високому рівні. Такі зразки успішно пройшли 

селекційну оцінку за багатьма  показниками і тому несуть у своєму генотипі цілий комплекс 

позитивних ознак. 

  Інтродукований  матеріал завжди розглядається селекціонерами на предмет викорис-

тання у програмах з інбридингу  для  розширення генетичної основи  власного  селекційного 

пулу. Однак при використанні комерційних гібридів дослідник стикається з цілим рядом 

труднощів. По перше, кращі гібриди  переважно базуються на генетично близькому матеріа-

лі; по друге, у більшості випадків вони являють собою суміш кращих гетерозисних моделей, 

що ускладнює пошук нових гібридних комбінацій через генетичну спорідненість 

новоствореного матеріалу [8]. Для подолання вказаних перешкод робоча колекція 

селекційних компаній повинна містити декілька генетично неспоріднених груп з метою 

інтенсифікації пошуку гетерозисних моделей нових гібридів. 
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Мета досліджень – реалізація селекційних завдань через створення та оцінку нового 

скоростиглого  вихідного матеріалу і подальший синтез на його основі  високопродуктивних  

скоростиглих гібридів кукурудзи. 

  Експериментальну частину роботи виконано на полях ДП ДГ «Дніпро» ДУ Інститут  

сільського господарства степової зони протягом 2013−2014 рр. (нині ДУ Інститут зернових 

культур). Спостереження і обліки проводились у селекційному та контрольному 

розсадниках. Вихідний матеріал налічував 194 інбреднх сімей S5 кукурудзи, синтезованих на 

базі сестринських гібридів, які походять від схрещування 11 ліній (ДK209, ДK219, ДK221, 

ДК233, ДK265, ДK265-5, ДК281, ДK285, ДK314, ДК412, ДК951), отриманих шляхом 

інбридингу комерційних гібридів. Наведені батьківські лінії  використані як контроль при 

оцінці сімей S5. За попередніми даними, вони створені в основному на базі змішування плазм 

Айодент та Рейд (ВSSS), що уможливлює їх комбінувати зі  зразками генетичної плазми 

Ланкастер і кременистими формами європейського походження. Всі сім’ї S5 і контрольні 

лінії в 2012 р. схрещували за тестерною схемою з трьома тестерами: двома сестринськими 

гібридами – Крос 267С (плазма Ланкастер х Лаукон), Крос 290С (плазма Ланкастер) і 

кременистою лінією ДК247МВ (Змішана). Результатом проведеної роботи стало отримання 

345 тесткросів та подальше їх вивчення у контрольному розсаднику в 2013–2014 рр.  Для 

порівняння використані стандарти (St) – районовані середньоранні гібриди: Оржиця 237МВ 

(ФАО 240), Подільський  274СВ  (ФАО 290)  та  середньостиглий –  Солонянський  298СВ  

(ФАО 310). Досліди закладались у триразовій повторності. Схема досліджень побудована 

відповідно до методичних рекомендацій [9–10].  

За період досліджень погодні умови відрізнялись від середніх багаторічних показ-

ників за температурним режимом, кількістю атмосферних опадів та їх розподілом в окремі 

місяці, що дало можливість всебічно оцінити селекційний матеріал за стійкістю до абіотич-

них факторів. Для більш якісної характеристики  умов оточуючого середовища визначали 

гідротермічний коефіцієнт (ГТК) за методикою Г. Т. Селянінова [11]. Згідно з ним оптималь-

ні погодні умови за період досліджень були в 2013 р. (ГТК 0,97), а з високим рівнем  волого-

забезпечення на початку вегетації – в 2014 р. (ГТК 1,42), зокрема в квітні, травні та червні 

мали місце значні опади, показники яких значно перевищували норму – 134, 348 і 179 % 

відповідно. Друга половина вегетації відзначалась значними коливаннями температури – від 

підвищених на початку  липня  і серпня до нижчих  на 5–6 ºС від норми наприкінці  обох 

місяців. Опади розподілялись нерівномірно і часто  випадали у вигляді злив, хоча сумарна 

їхня кількість була  в межах норми або дещо перевищувала її.  Критично важливий за 

водоспоживанням період у липні характеризувався значним дефіцитом опадів – лише 45 % 

від норми. Це негативно вплинуло на рівень продуктивності рослин. Розподіл опадів і 

температурний режим протягом вегетації рослин кукурудзи в 2013 р. були дещо кращими, 

що позитивно  позначилось на рівні середньої за дослідом урожайності зерна. 
 

1.  Параметри варіювання урожайності зерна у тесткросів самозапилених сімей S5, т/га 
 

Показник 
2013 р. 2014 р. Середнє 

1
 
*

 
2

 
**

 
3 ***

 
1

 
2

 
3

 
1

 
2

 
3

 

Середнє (Х) 8,35 8,57 8,26 5,21 4,89 5,55 6,78 6,73 6,90 

Довірчий інтервал  (± ts(х)) 0,17 0,13 0,24 0,14 0,11 0,24 0,15 0,12 0,24 

Ліміти 
min 6,03 5,96 6,36 3,30 2,67 3,31 4,66 4,31 4,83 

max 10,82 10,87 10,56 6,90 7,11 7,59 8,86 8,99 9,07 

Коефіцієнт варіації (V), % 10,04 10,43 10,67 13,14 16,31 16,10 11,59 13,37 13,38 

Кількість зразків (n) 95 194 56 95 194 56 95 194 56 

Гібриди-стандарти 

 Оржиця 237МВ 7,44 4,43 5,93 

Подільський 274СВ 7,19 6,06 6,62 

Солонянський 298СВ 8,42 4,86 6,64 
 

 
* Крос 267С.   ** Крос 290С.   *** ДК247МВ. 
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Визначення врожайності зерна тесткросів самозапилених сімей за роки досліджень 

показало, що в усіх гібридів її значення коливались у середньому за період спостережень від 

6,73 (у комбінацій з сестринським гібридом Крос 290С) до 6,90 т/га (з лінією ДК247МВ) 

(див. табл. 1). При цьому середній  показник  урожайності в усіх тесткросів був вищий 

порівняно з кращим  гібридом-стандартом Солонянський 298СВ. 

Розподіл за урожайністю зерна комбінацій з різними тестерами уможливив чітко їх 

диференціювати за реакцією на умови оточуючого середовища.  У сприятливому за рівнем 

вологозабезпечення 2013 р. переважна частина (46,4 %) комбінацій з тестером ДК247МВ 

забезпечили урожайність зерна на рівні 7,0 т/га, а  комбінації з тестерами Крос 267С і 

Крос 290С (44,2 та 41,8 %)  –  понад 8,0 т/га відповідно (рис. 1). У комбінацій з останніми 

двома тестерами відмічено достовірне перевищення урожайності порівняно з районованими 

гібридами-стандартами: Оржиця 237МВ (7,44 т/га) та Подільський 274СВ (7,19 т/га).  
 

 
 

Рис. 1. Розподіл тесткросів за врожайністю зерна в 2013 р., т/га. 
 

 Кращі тесткроси у 2013 р. (7,7 %), створені  на базі  тестера  Крос 290С, забезпечили 

врожайність зерна на рівні 10,0 т/га, що на 1,6 т/га більше, ніж у стандарту Солонян-

ський 298СВ (8,42 т/га). Проте у досить жорстких умовах вегетації 2014 р. ситуація з розпо-

ділом тесткросів кардинально змінилась. Так, переважна  кількість комбінацій  (42,8 %) з 

тестером Крос 290С мала урожайність на рівні 4,0 т/га і не перевищувала значення гібридів-

стандартів  Оржиця 237МВ (4,43 т/га) та Солонянський 298СВ (4,86 т/га), тимчасом як  50,5 

та 53,6 % комбінацій з тестерами Крос 267С і ДК247МВ   сформували урожайність  понад  

5,0 т/га (рис. 2). Тобто тесткроси на базі гібрида Крос 290С  відзначались інтенсивним типом 

реакції на зміни умов вирощування. 

 Варто відмітити, що у 2014 р. 3,6 % тесткросів,  одержаних з участю лінії-тестера 

ДК247МВ, забезпечили урожайність на рівні 7,0 т/га, що на 1,0 т/га більше порівняно з 

кращим цьогорічним стандартом Подільським 274СВ (6,06 т/га); при цьому серед комбінацій 

з тестерами Крос 267С і Крос 290С таких гібридів не виявлено. Слід також відзначити, що 

12,9 % тесткросів з Крос 290С сформували врожайність близько 3,0 т/га. Отже, тесткроси 

лінії ДК247МВ  мали кращу стійкість до несприятливих абіотичних факторів в умовах 

2014 р. 

 Архітектоніка рослин гібридів кукурудзи значною мірою визначає їх адаптивність   

до умов оточуючого середовища та характеризує придатність до механізованого збирання   

[6, 13]. Тому при доборі  заслуговують на увагу форми зі  стабільним  проявом  ознаки висо-

6 7 8 9 10

Крос 267С 3,2 30,5 44,2 21,1 1,1

Крос 290С 3,6 23,2 41,8 23,7 7,7

ДК247МВ 3,6 46,4 30,4 17,9 1,8
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та рослин і оптимальна висота прикріплення качана. Як відомо, висота і  особливості прик-

ріплення качана залежно від ґрунтово-кліматичних умов суттєво впливають на індивідуальну 

продуктивність [6]. За даними наших досліджень висота прикріплення качана в тесткросів у 

середньому становила 84,1 см з коливанням по роках від 61,5 до 105,4 см.  Нами був 

встановлений достовірний помірний позитивний кореляційний зв'язок між висотою рослин і 

висотою прикріплення качана: 2013 р. – r = +0,43, 2014 р. – r = +0,37, тобто формування 

відповідних ознак відбувається в єдиній системі – наростання вегетативної маси 

зумовлюється генотипом зразків. Можна відзначити, що на підставі дослідної вибірки 

тесткросів, не виявлено форм з критично низьким або надмірно високим значенням висоти 

прикріплення першого продуктивного качана на рослині. 

 
Рис. 2. Розподіл тесткросів за урожайністю зерна в 2014 р., т/га. 

  

Враховуючи, що наші дослідження передбачають створення скоростиглих гібридів, 

важливо здійснювати  контроль за терміном  вегетації експериментальних генотипів. Для 

попереднього визначення тривалості вегетаційного періоду часто використовують найбільш 

зручний показник – “кількість діб від сходів до цвітіння жіночих суцвіть у 50 % рослин” [14]. 

Довжина вегетаційного періоду нерідко визначає подальші напрями використання зразків у 

селекційній практиці і опосередковано зумовлює їхню адаптивність до стресових умов 

оточуючого середовища [15–16]. Мінливість даного показника деякою мірою залежить від 

перебігу погодних умов певного року [17]. 

Дослідження тривалості періоду “сходи ─ цвітіння 50 % качанів” уможливило  

провести  класифікацію  зразків  експериментальної вибірки за скоростиглістю. У 

середньому за роки проведення досліджень розмах варіювання періоду “сходи – цвітіння 

50 %  качанів” був у межах від 49 до 65 діб. Реакцію тесткросів за цією ознакою на погодні 

умови визначали через особливості перебігу першої половини вегетації. Так, в 2013 р.  в усіх 

одержаних комбінацій  фаза цвітіння  була  нетривала (в межах 5–6 діб) (рис. 3). Необхідно  

відзначити, що модальний  клас дослідної ознаки (53 доби) у гібридів-тестерів Крос 267С і 

Крос 290С характеризувавсь піковим близьким значенням. Проте тестерні гібриди  на основі 

лінії ДК247МВ  відзначалися більш рівномірним розподілом варіантів між лімітними 

значеннями ознаки. Тобто диференціація за оцінкою тривалості періоду “сходи – цвітіння 

50 % качанів” була кращою у гібридів  з тестерною лінєю ДК247МВ  порівняно з двома 

іншими досліджуваними тестерами. 

 У 2014 р. через  недобір  суми  активних температур в першій половині  вегетації та 

більшу кількість опадів у червні цвітіння тесткросів затрималось на 5 діб і тривало  вдвічі 
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довше (10–11 діб) порівняно з 2013 р. (рис. 4), що уможливило провести більш чітку їх дифе-

ренціацію за досліджуваною ознакою. 

 
 

Рис. 3. Розподіл тесткросів за тривалістю періоду “сходи – цвітіння 50 % качанів” у 2013 , діб. 
 

 

 
 

 
Рис. 4. Розподіл тесткросів за тривалістю періоду “сходи - цвітіння 50 % качанів” в 2014 р., діб. 

 

Розподіл тесткросів  за тривалістю  періоду “сходи – цвітіння 50 % качанів” виявив 

тенденцію до більш раннього цвітіння  рослин гібридів, створених на базі тестера ДК247МВ 

(35,1 %) порівняно з Крос 267С (27,4 %) та Крос 290С (26,0 %). Таким чином, при  

використанні  лінії ДК247МВ  як  батьківського компонента  можна очікувати одержання 

більш скоростиглих гібридів кукурудзи. Тривалість періоду “сходи – цвітіння 50 % качанів” 

у районованих гібридів-стандартів у 2013 р. дорівнювала: Оржиця 237МВ – 52 доби, 

Подільський 274СВ – 54, Солонянський 298СВ – 55 діб, а в 2014 р. – 58, 60, 61 добу 

відповідно, що співпадає з піковими періодами цвітіння дослідної вибірки. 

За результатами  досліджень  виділено низку кращих тесткросних гібридів  (табл. 2).   

Найбільш результативним у плані виходу кращих комбінацій виявився тестер ДК247МВ. 

Так, серед топових гібридів 7 створені з його участю, тимчасом як з Крос 267С і Крос 290С – 

тільки 5 та 3 відповідно. Проте більша частина гібридів на базі лінії ДК247МВ – внизу 

переліку, а з тестером Крос 290С  посідають верхні 2 позиції.  Крос 290С характеризується 

інтенсивним типом реакції на зміну умов оточуючого середовища, на що вказує значна 

різниця в показниках експериментальних тесткросів за роками.   

 За періодом «сходи – цвітіння 50 % качанів» виділені гібриди  переважно  

відзначались дещо скороченою його тривалістю  порівняно зі стандартами, і більша частина 
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генотипів вписувалась, у середньому, в діапазон 55–56 діб. За вологістю зерна при збиранні 

кращі комбінації були на рівні стандартів і тільки 3 гібриди –  Крос 290С х ДК3185 12213, 

Крос 267С х ДК305 12212, ДК247МВ х ДК2133 32213 мали вологість зерна в середньому  понад 

17,0 %. Тобто виділені відповідно до стандартів тестерні гібриди у дослідній вибірці за 

скоростиглістю входили до діапазону ФАО 220–320.  
 

2. Кращі комбінації гібридів кукурудзи за врожайністю зерна, т/га 
 

Назва комбінації 
Урожайність, т/га Вологість зерна, % 

“Сходи – цвітіння 

 50 % качанів”, діб 

2013 р. 2014 р. Х  
* 2013 р. 2014 р. Х

 2013 р. 2014 р. Х
 

Крос 290С х ДК3185 12213 10,82 6,10 8,46 20,7 14,1 17,4 53 59 56 

Крос 290С х ДК2109 21311 10,09 6,15 8,12 19,7 12,4 16,1 52 57 55 

Крос 267С х ДК3185 12213 9,94 6,31 8,12 19,9 13,3 16,6 53 57 55 

ДК247МВ х ДК9519 11212 9,51 6,73 8,12 20,2 12,7 16,4 53 59 56 

Крос 267С х ДК305 12212 9,21 6,21 7,71 20,8 14,7 17,7 56 61 59 

Крос 267С х ДК3185 12311 9,15 6,47 7,81 19,7 13,9 16,8 53 58 55 

ДК247МВ х ДК9212 22211 9,01 6,97 7,99 19,9 12,9 16,4 54 58 56 

Крос 290С х ДК3814 113114 8,70 6,30 7,50 19,9 13,5 16,7 52 58 55 

Крос 267С х ДК305 12112 8,60 6,90 7,75 20,2 13,1 16,7 52 58 55 

ДК247МВ х ДК2633 31312 8,60 6,72 7,66 20,2 12,7 16,5 52 59 56 

Крос 267С х ДК2151 12111 8,25 6,23 7,24 20,0 12,8 16,4 53 59 56 

ДК247МВ х ДК2821 22112 7,94 7,59 7,76 20,6 13,3 17,0 52 59 55 

ДК247МВ х ДК2109 23111 7,89 6,51 7,20 20,7 13,0 16,8 55 59 57 

ДК247МВ х ДК2151 12111 7,83 6,33 7,08 20,4 12,4 16,4 53 58 55 

ДК247МВ х ДК2133 32213 7,79 6,56 7,17 21,4 13,5 17,5 52 59 55 

Оржиця 237МВ (St) 7,44 4,43 5,93 18,5 12,9 16,1 52 58 56 

Подільський 274СВ (St) 7,19 6,06 6,62 20,0 12,7 16,3 54 60 57 

Солонянський 298СВ (St) 8,42 4,86 6,64 20,8 13,0 16,9 55 61 58 
 
 

  
*
 Середнє арифметичне за 2013–2014 рр. 

 
 

Висновки. За результатами оцінки 345 досліджуваних зразків виділено ряд тест-

кросів за комплексом господарсько-цінних ознак, що  повною  мірою  відповідають  вимогам  

виробництва. Визначено, що серед тестерів кращою за скоростиглістю і стабільністю 

врожайності зерна була лінія ДК247МВ, яка відзначається високою комбінаційною 

здатністю з такими лініями, як ДК9519 11212, ДК9212 22211, ДК2633 31312, ДК2821 22112. Також 

виділено лінію ДК3185 12213, тесткроси якої за результатами  дворічних досліджень  посідають 

1 й 3 місця. Отримані сім’ї з високою комбінаційною здатністю за врожайністю зерна після 

повної стабілізації будуть залучені до гетерозисної селекції для створення гібридів. До того 

ж після випробування цих сімей у конкурсному розсаднику їх буде передано на 

кваліфікаційну експертизу з метою  реєстрації для впровадження у виробництво. Кращі 

зразки заплановано  використати для започаткування нового циклу селекції. 
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