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Актуальність. Нині орієнтування на певні гетерозисні моделі дозволяє більш ефективно ви-

користовувати вихідний матеріал із робочої колекції. Інформація про переваги різних гетерозисних 

моделей в певних ареалах вирощування полегшує роботу пошуку вдалих комбінацій та при доборі 

перспективного вихідного матеріалу. Визначення проблеми. Ідентифікація найбільш перспектив-

них гетерозисних моделей гібридів кукурудзи, отриманих за участі ліній різних генетичних плазм, які 

б характеризувалися високою врожайністю та низькою збиральною вологістю зерна порівняно з 

гібридами-стандартами, адаптованими до умов вирощування північного Степу. Мета. Визначити 

господарську цінність гібридів кукурудзи, створених за участі ліній різних зародкових плазм та най-

більш перспективні гетерозисні моделі для кожної групи геноплазм, дослідити вплив умов вирощу-

вання рослин на господарсько-цінні  показники  гібридів залежно від  їх  генетичного походження. 

Матеріали і методи. Візуальний – фенологічні спостереження; лабораторно-польовий – визначення 

морфо-біологічних ознак рослин; вимірювально-ваговий – визначення врожайності та метричних 

ознак рослин; математично-статистичні – визначення достовірності результатів, показників ва-

ріабельності ознак, кореляційної залежності ознак; дисперсійний аналіз; комплексне оцінювання 

морфо-біологічних та господарсько-цінних характеристик інбредних ліній та гібридів за їх участі 

різних генетичних плазм. Результати. Установлено, що тесткроси, створені за моделлю Lancaster 

×Iodent, відзначились найбільшою стабільністю відносно врожайності зерна, проте у середньому за 

три роки досліджень найвищий її середній рівень (6,31 т/га) зафіксовано у тесткросів типу Зміша-

на×Lancaster. Виділено тесткроси: ДК3044×ДК315, ДК3151×ДК4454, ДК3151×ДК3155 та 

ДК365×ДК6356 з врожайністю зерна 8,0; 7,59; 7,18; 7,17 т/га відповідно вищою порівняно з гібри-

дами-стандартами. Найкраще співвідношення врожайності до вологості зерна (індекс урожайнос-

ті RH/M) відзначено у гібридних комбінацій Lancaster х Змішана. Висновки. Визначено кращі тестк-

роси за співвідношенням врожайності до вологості зерна ДК315×ДК3821 (Змішана×BSSS) – 0,51; 

ДК633/325×ДК365 (Змішана×Iodent) – 0,51, ДК365×ДК6356 (Iodent×Lancaster) – 0,51; ДК3044× 

ДК315 (Lancaster×Змішана) – 0,56, ДК3151×ДК3155 (BSSS×Змішана) – 0,55, ДК633/325×ДК3155 

(Lancaster×Змішана), які використовуються як базові  при  селекції середньостиглих гібридів куку-

рудзи, адаптованих до умов Степу України. 

Ключові слова: кукурудза, гібрид, лінія, зародкова плазма, гетерозисна модель, тесткрос, 

урожайність та вологість зерна під час збирання.  
 

Вступ. Сучасний генофонд кукурудзи 

сформований завдяки тривалому циклічно-

му поліпшенню вихідного матеріалу. Перед-

умовою вдалої гетерозисної селекції є ви-

значення ефективних моделей гібридів, що 

забезпечує формування  альтернативних  груп 
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ліній так званих «зародкових плазм». Термін 

«зародкова плазма» введений для зручності 

досліджень у гетерозисній селекції, та пе-

редбачає об’єднання значної кількості спо-

ріднених генотипів, які мають спільне філо-

генетичне походження, тобто, започатковані 

від одного вихідного сорту [1–4].  

У сучасних умовах ефективне ведення 

селекції гібридної кукурудзи неможливе без 

глибокого розуміння та осмислення гено-

фонду вихідного матеріалу, історії його роз-

витку, основних джерел зародкової плазми, 

сучасних тенденцій використання та синтезу 

нових рекомбінацій гетерозисних груп [5]. 

Відомо, що продуктивність гібридів 

кукурудзи формується завдяки оптимізації 

ефекту гетерозису [6], який вперше був опи-

саний  ще  на  початку  минулого  століття 

Е. М. East [7] і G. H. Shull [8]. Поточне зрос-

тання врожаю зерна відбувається завдяки 

покращанню генетичної складової селекцій-

ного матеріалу і прогресу, досягнутого в 

агрономічній практиці [9]. 

Головна мета селекції кукурудзи – це 

створення  нових сучасних  високопродук-

тивних гібридів, які б за своїми господарсь-

ко-цінними ознаками істотно перевищували 

стандарти та були добре адаптовані до умов 

зони вирощування. Основними господарсь-

ко-цінними ознаками, які характеризують 

комерційну привабливість гібридів куку-

рудзи є стабільна врожайність та вологість 

зерна при збиранні [10–13]. 

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 гетеро-

зисні моделі «Heterotic Patterns» [14]. 

Орієнтування на певні гетерозисні мо-

делі дозволяє більш ефективно використо-

вувати вихідний матеріал. Незважаючи на 

умовність відповідного групування, все-таки 

навіть неповна інформація про переваги різ-

них гетерозисних моделей в певних ареалах 

вирощування полегшує пошук вдалих ком-

бінацій та добір перспективного вихідного 

матеріалу [15–17].  

Одним зі шляхів поліпшення селекцій-

ної роботи зі створення гібридів кукурудзи є 

використання гетерозисних моделей, які 

оптимізують та прискорюють пошук кращих 

пар ліній для схрещування. Термін «гетеро-

зисна модель гібрида» з’явився завдяки ви-

явленню комбінацій з високим рівнем гете-

розису та розподілу ліній на певні гетеро-

зисні групи [18]. Такий поділ є умовним, бо 

він не відображає гетерозисну групу як так-

сономічну одиницю в еволюційному розу-

мінні, але є одним із основних принципів 

добору вихідного матеріалу в селекційних 

програмах з поліпшення кукурудзи. За да-

ними С. І. Мустяци, в сучасній селекційній 

практиці використовується близько 14 за-

родкових плазм кукурудзи, найпоширені-

шими з яких є Lacaune, Lancaster, Iodent, 

Reid, Minnesota 13, Dent Canadian та 21 гете-

розисна група [19].  

Якщо нову лінію не вдається ідентифі-

кувати за наявними гетерозисними групами 

або вона має складний родовід і отримана з 

гібрида із закритим родоводом, то її зарахо-

вують до змішаної плазми (Міх). Викорис-

тання такої плазми в селекційному процесі 

розширює генетичну базу кукурудзи і спри-

яє створенню нових високоврожайних і ада-

птованих до умов навколишнього середови-

ща гібридів. Першими гетерозисними моде-

лями для гібридів середньостиглої групи 

були: (Lacaune×Lacaune)×Со 125, (Lacaune  

×Lacaune)×СМ 7, (Lacaune×Lacaune)×Min- 

nesota 13 та (Lacaune×Lacaune)×Reid [20].  

Наступним етапом у селекції кукуруд-

зи стало широке поширення в Західній Єв-

ропі та Північній Америці ранньостиглого 

гібрида Деа, створеного за моделлю Iodent× 

Lacaune. Цей гібрид вирізнявся високою 

продуктивністю та стійкістю до вилягання, з 

підвищеним вмістом сухих речовин в зерні 

[21]. Подібні гетерозисні моделі використо-

вувалися і при створенні інших гібридів віт-

чизняної та світової селекції [20, 22].  

Мета наших досліджень – визначи-

ти господарську цінність гібридів кукурудз-

зи, створених за участі ліній різних зародко-

вих плазм та визначити найбільш перспек-

тивні гетерозисні моделі для кожної групи 

геноплазм, дослідити вплив умов вирощу-

вання рослин на господарсько-цінні показ-

ники гібридів залежно від їх генетичного 

походження, виділити нові високоврожайні 

гібриди кукурудзи, які здатні забезпечувати 

високі і стабільні врожаї при низькій воло-

гості зерна під час збирання. 



       Зернові культури. Том 6. № 1. 2022. С. 5–14             https://doi.org/10.31867/2523-4544/0201 7 

Матеріали та методи. Експеримента-

льна частина роботи виконувалась у спеці-

альній селекційній сівозміні Державної 

установи Інститут зернових культур НААН 

України протягом 2013–2016 рр. 

Агрометеорологічні умови при прове-

денні досліджень відрізнялись від середньо-

багаторічних за температурним режимом, 

кількістю атмосферних опадів та їх розподі-

лом в окремі місяці. Протягом досліджень 

умови для розвитку кукурудзи переважно 

характеризувались сприятливим розподілом 

вологи, за винятком 2014 р., який відзначив-

ся значною кількістю опадів у першій поло-

вині вегетації і практично відсутністю опа-

дів у другій.  

Сівбу здійснювали спеціальною селек-

ційною сівалкою в оптимальні для куку-

рудзи строки при стійкому  прогріванні  

ґрунту до 10–12 С. Розмір ділянок – 4,9 м
2
, 

повторність триразова. Густота стояння рос-

лин формувалась вручну у фазі 4–5 листків, 

і становила 50 тис. шт./га. Збирання врожаю 

гібридів здійснювали спеціальними селек-

ційними комбайнами, укомплектованими 

системою зважування та сенсорами визна-

чення вологості зерна.  

Експериментальні дані обробляли за 

допомогою методів кореляційного, регре-

сійного і дисперсійного аналізу за Б. О. Дос-

пєховим (1985) [23]. Параметри варіювання 

і коефіцієнт кореляції розраховували за ме-

тодикою Г. Ф. Лакіна (1990) [24]. Оцінку па-

раметрів комбінаційної здатності в системі 

неповних тесткросних схрещувань здійсню-

вали за методикою Г. К. Дремлюка, В. Ф. Ге-

расименка (1991) [25]. Розраховувався ін-

декс RH/M за співвідношенням урожайності 

(н) до вологості зерна при збиранні (м). Ста-

тистичну обробку даних виконували за до-

помогою програми Microsoft Exсel та спеці-

алізованої комп’ютерної програми Statis-

tica 6.0. 

У дослідження залучено 40 самозапи-

лених ліній кукурудзи, створених в ДУ 

Інститут зернових культур НААН, що нале-

жать до чотирьох найпоширеніших генетич-

них плазм у селекції середньостиглих гібри-

дів: 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. 

На основі цих ліній за топкросною 

схемою отримано 120 гібридів, включаючи 

20 простих модифікованих. Як тестери вико-

ристані лінії та сестринські гібриди: у групі 

BSSS – ДК680 (Lancaster), ДК315 (Змішана) 

та ДК721 (Iodent); Iodent – ДК296С×ДК2953 

(Lancaster), ДК3821 (BSSS) та ДК633/325 

(Змішана); Lancaster – ДК721, ДК365 та 

ДК275М×ДК301, які відносяться до зарод-

кової плазми Iodent; Змішана – ДК633/325 

(Змішана), яка отримана на базі плазми Лан-

кастер (Мо17) та Міндсенпустіфехе (ДК325) 

і добре комбінує з лініями решти геноплазм, 

ДК3044 (Lancaster) та ДК3151 (BSSS). Для по-

рівняння використані стандарти (st): серед-

ньостиглий гібрид Солонянський 298  СВ і 

середньопізній ДН Гетера, які є комерцій-

ними гібридами і занесені до Державного 

реєстру сортів рослин, придатних для поши-

рення в Україні. 

Результати та обговорення. Урожай-

ність тесткросів залежала від умов року і 

генотипу гібридів. Зокрема, у сприятливому 

2015 р. у гібридів, створених на базі ліній 

групи BSSS, у середньому вона була на 

12,1 % вища порівняно зі стресовим 2014 р. 

та на 6,7 % – з 2016 р. і становила 6,41 т/га 

при вологості зерна під час збирання – 

11,9 % (табл. 1). 

Середня врожайність тесткросів ліній 

групи BSSS була вище за стандарт Солонян-

ський 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. характе-

ризувався 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 ста-

ндарт ДН Гетера у різні роки на 19,9; 12,6 та 

22,6 % відповідно. 

Тесткроси, створені на базі ліній 

Iodent, мали середню врожайність зерна на 

рівні тесткросів ліній BSSS  з  коливаннями 
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Таблиця 1. Параметри варіювання врожайності і вологості зерна тесткросів  

ліній різних генетичних плазм  
 

Показники 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

BSSS 

Урожайність зерна,  
т/га 

 ±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 підчас 
збирання, % 

 ±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 

Iodent 

Урожайність зерна, 
 т/га 

 ±mt0,05 5,81±0,13 6,62±0,16 5,88±0,08 

V, % 11,93 12,96 7,7 

Lim 4,0–7,49 5,12–8,24 4,91–6,62 

St
*
 5,3 6,88 5 

St
**

 5,67 7,45 6,52 

Вологість зерна під час 
збирання, % 

 ±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 

Lancaster 

Урожайність зерна,  
т/га 

 ±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 під час 
збирання, % 

 ±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 

Змішана 

Урожайність зерна, 
 т/га 

 ±mt0,05 5,81±0,14 6,86±0,26 6,24±0,26 

V, % 12,78 20,5 22,63 

Lim  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 під час 
збирання, % 

 ±mt0,05 14,3±0,11 14,0±0,34 16,5±0,38 

V, % 4,1 12,67 12,73 

Lim 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 
    

               * Солонянський 298 СВ;   ** ДН Гетера. 
 

по роках від 5,81 до 6,62 т/га. Проте, якщо у 

2014 і 2015 рр. середня врожайність зерна 

тесткросів ліній групи Iodent була вища за 

середню врожайність тесткросів групи BSSS 

на 2,5 та 3,3 %, то у 2016 р. менша – на 2,2 %. 

Щодо вологості зерна при збиранні, то се-

редні показники групи BSSS в усі роки були 

меншими, а варіювання цієї ознаки в групі 

Iodent в 2015 і 2016 рр. було більшим прак-

тично у 2 рази. Лінії групи Lancaster аналі-

зували за комбінаційною здатністю в схре-

щуваннях з тестерами плазми Iodent:  лінія-
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ми ДК721, ДК365 та сестринським гібридом 

(ДК275М×ДК301). Відповідна гетерозисна 

модель є найбільш ефективною по відно-

шенню до плазми Lancaster у середньостиг-

лій групі гібридів і широко використовуєть-

ся в дослідженнях ДУ ІЗК НААН. 

Середня врожайність зерна тесткросів 

ліній плазми Lancaster була найбільш ста-

більною порівняно з тесткросами ліній ін-

ших груп, на що вказує найменший розмах 

варіювання за роками – 0,56 т/га . У стресо-

вому 2014 р. тесткроси цієї групи у серед-

ньому 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 рр. 

Для визначення комбінаційної здат-

ності ліній плазми Змішана, які в основному 

представлені зразками плазми BSSS та Io-

dent, використано тестери-лінії: ДК633/325 

(Lancaster), ДК3151 (BSSS) та ДК3044 (Lan-

caster). За врожайністю зерна експеримента-

льні гібриди групи ліній Змішана у серед-

ньому перевищували стандарт-гібрид Соло-

нянський 298 СВ на 15,8 %. Проте в 2015 і 

2016 рр., порівняно зі середньопізнім стан-

дартом ДН Гетера, врожайність була ниж-

чою відповідно на 5,5 та 4,9 %. 

Слід відмітити, що тесткроси ліній 

групи Змішана характеризувались вищою 

середньою врожайністю зерна на 4,5; 3,3 та 

4,9 % порівняно з гібридами, створеними на 

базі геноплазм BSSS, Iodent та Lancaster.  

При плануванні досліджень тестерні 

альтернативні зразки для  кожної експери-

ментальної групи ліній підібрані відповідно 

до попередніх даних щодо їхніх філогенети-

чних особливостей. Зокрема, для зразків гру-

пи BSSS ними були лінії ДК680  (Lancaster), 

ДК315 (Змішана) і ДК721 (Iodent), які за 2014– 

2016  рр. у середньому сформували врожай-

ність зерна 6, 0, 6,11 та 5,98 т/га, відповідно. 

Селекція гібридів, які поєднують низь-

ку збиральну вологість зерна з високою 

продуктивністю, найактуальніше питання 

сьогодення,  особливо для  вітчизняних се-

лекційних компаній. Дієвим параметром 

ідентифікації гібридів вважається індекс 

RH/M – співвідношення врожайності (т/га) до 

вологості зерна (%) [27]. Серед досліджува-

них гібридних комбінацій групи BSSS за 

індексом (RH/M) виділились ДК315×ДК3821 

(Змішана×BSSS) – 0,51 та ДК680×ДКС3151 

(Lancaster×BSSS) – 0,50 у середньому за три 

роки (табл. 2). 

Найвищий рівень індексу RH/M відмі-

чений у тестерних гібридів групи Змішана, 

зокрема комбінації ДК3044×ДК315 (Lancas-

ter×Змішана) – 0,56; ДК3151×ДК3155 (BSSS 

×Змішана) – 0,55; ДК633/325×ДК3155 (Lan-

caster×Змішана) – 0,53, які вдало поєднува-

ли високу врожайність (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 %) у 

середньому за три роки випробувань. 

Серед виділених тесткросів чотирьох 

плазм найкраще співвідношення урожайнос-

ті до збиральної вологості зерна (коефіцієнт 

урожайності) спостерігалось у гібридних ком-

бінацій Lancaster×Змішана (0,41–0,56).  

У 2015 р. вологість зерна була найниж-

чою, що зумовлено погодними умовами че-

рез високі температури повітря та недостат-

нім вологозабезпеченням. 

Виявлено, що гібриди гетерозисної 

моделі BSSS×Iodent характеризувались ста-

більно низькими показниками  вологості 

зерна при збиранні в усі роки (13,1 %). Мак-

симальне значення показника серед чоти-

рьох груп було у представників плазми Змі-

шана (14,9 %), а гібриди за участю геноп-

лазм Iodent і Lancaster мали середні значен-

ня (14,5 %) та (14,6 %) відповідно. 

 Кореляційний аналіз дозволяє виявити 

взаємодію між основними ознаками рослин 

у процесі добору, що підвищує ефективність 

ідентифікації цінних генотипів [28, 29]. 

Н. А. Орлянський [30], вказує, що визначен-

ня напрямку та сили зв’язків між окремими 

ознаками і властивостями вихідного матері-

алу підвищує ефективність добору зразків за 

бажаними господарсько-цінними ознаками. 

Проте ряд авторів вказує на суперечливість 

результатів селекції при використанні коре-

ляційних зв’язків через неоднотипову реак-

цію генотипу на різні умови вирощування 

[31, 32]. Згідно загальним уявленням прий-

нято ранжування кореляційних зв’язків, на 

сильні (r = 0,66–0,99), середні – (r = 0,33–

0,65) і слабкі (r < 0,33) [33] (табл. 3). 

 У наших дослідженнях за основними-

господарсько-цінними ознаками та врожай- 
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Таблиця 2. Оцінка кращих гібридів різних геноплазм за індексом RH/M  

(2014–2016 рр.) 
 

Гібридна  

комбінація 

Гетерозисна  

модель 

Урожайність 

зерна, т/га 

Вологість 

зерна,% 

Індекс 

Rн/м 

BSSS 

ДК315×ДК3821 Змішана×BSSS 6,79 13,3 0,51 

ДК680×ДКС3151 Lancaster×BSSS 6,5 13 0,5 

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 0,4 

НІР05 0,41 0,54  - 

Iodent 

ДК633/325×ДК2575 Змішана×Iodent 6,95 14,2 0,49 

(ДК296С×ДК2953)×ДК2575 Lancaster×Iodent 6,92 14,1 0,49 

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 -  

Lancaster 

ДК365×ДК6356 Iodent×Lancaster 7,17 13,9 0,51 

(ДК275М×ДК301)×ДК2973 Iodent×Lancaster 6,92 15 0,46 

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  - 

Змішана 

ДК3044×ДК315 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 0,55 

ДК633/325×ДК3155 Lancaster×Змішана 7,08 13,4 0,53 

Солонянський 298 СВ 5,44 14 0,39 

ДН Гетера 6,54 14,9 0,44 

НІР05 0,48 0,81 -  

 
Таблиця 3. Коефіцієнти кореляції (r) між урожайністю зерна тесткросів ліній 

 різних геноплазм та їх господарсько-цінними ознаками 
 

Рік Ознака 
Зародкова плазма 

BSSS Iodent Lancaster Змішана 

2
0

1
4
 

Вологість зерна підчас збирання, % 0,12 -0,19 0,34 -0,16 

Період «сходи – цвітіння 50 % качанів», діб 0,04 -0,29 -0,01 -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 підчас збирання, % 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 підчас збирання, % 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 
 

           Критичне значення коефіцієнта кореляції при 5 % рівні значимості – 0,36. 
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ністю зерна тесткросів  простежувалась ни-

зька негативна і середня позитивна достові-

рна залежність: у групи BSSS – від -0,28 

(висота прикріплення качана) у 2015 р. до 

0,64 (висота рослин)  у  2016 р.;  Iodent – від 

-0,29 (тривалість періоду «сходи – цвітіння 

50 % качанів») у 2014 р. до 0,54 (вологість 

зерна підчас збирання) у 2016 р.; Lancaster – 

від -0,02 (висота рослин) у 2014 р. до 0,42 у 

2016 р. (тривалість періоду «сходи – цвітін-

ня 50 % качанів»); Змішана – від -0,38 (три-

валість періоду «сходи – цвітіння 50 % ка-

чанів») у 2014 р. до 0,36 (висота рослин) у 

2015 р.  

Отримані результати свідчать, що від-

сутні чіткі лінійні зв’язки врожайності та 

біометричних параметрів рослин, через їх 

варіацію, викликану різною інтенсивністю 

стресових факторів протягом вегетації і різ-

ним філогенетичним відгуком, що не дозво-

ляє визначити оптимальний фенотип гібриду, 

тому що кожного разу вмикаються певні 

адаптивні механізми, характерні для конкрет-

них умов та особистою реакцією генотипу. 

Висновки. У результаті проведених 

досліджень встановлена значна варіабель-

ність основних господарсько-цінних ознак у 

тесткросів константних ліній основних базо-

вих плазм: BSSS, Iodent, Lancaster та Змішана 

у роки з різним рівнем вологозабезпечення.  

Встановлено, що середня врожайність 

за три роки випробувань найвищою була у 

тесткросів гетерозисних моделей Змішана× 

Lancaster (6,31  т/га)  та  Iodent×Lancaster 

(6,02 т/га), мінімальною вона була у тестк-

росів  гетерозисної  моделі  BSSS×Iodent 

(5,9 т/га).  

Визначено, що тест кроси, створені за 

гетерозисною моделлю Lancaster×Iodent, 

відзначились найбільшою стабільністю за 

врожайністю. 

Виділено тесткроси: ДК3044×ДК315, 

ДК3151×ДК4454, ДК3151×ДК3155 та 

ДК365×ДК6356 зі значно вищими показни-

ками урожайності зерна порівняно з гібри-

дами-стандартами. 

Визначено найкращі тесткроси за спів-

відношенням урожайності до збиральної во-

логості 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×  

ДК315 (Lancaster×Змішана) – 0,56, ДК3151 

×ДК3155 (BSSS×Змішана) – 0,55, 

ДК633/325×ДК3155 (Lancaster×Змішана) – 

0,53. Вони  є перспективними для подаль-

шого використання  в  селекції  середньос-

тиглих гібридів і виробництві, враховуючи 

їх добру адаптованість  до  умов Степу 

України. 
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Topicality. Currently, we can use more effectively the initial material of the working collection due 

to targeting certain heterosis models. Information about the advantages of different heterotic models in cer-
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tain cultivation areas makes it easier to search for successful combinations and the selection of promising 

initial material. Issues. Тo identify of the most promising heterotic models of maize hybrids developed with 

using lines of different genetic plasms, which characterized by high yields and low grain moisture content 

compared to standard hybrids adapted to cultivation in the Northern Steppe. Aim. To determine the econom-

ic value of maize hybrids developed with using different germplasm lines and the most promising heterotic 

models for each genoplasm group. To investigate how the plant growing conditions influence on economic 

valuable indicators of hybrids depending on their genetic origin. Materials and Methods. Visual Method 

was used for phenological observations; Field and Laboratory Method was used to determine of morphobio-

logical characteristics of plants; Measuring Weight Method – to determine the plant yield and metric charac-

teristics; Mathematical and Statistical Method – to determine the reliability of results, the trait variability 

indicators, correlation dependence of traits; Analysis of Variance (ANOVA); comprehensive assessment of 

morphobiological and economically valuable characteristics of inbred lines and hybrids based on different 

genetic plasms. Results. It was found that testcrosses based on the Lancaster x Iodent model were the most 

stable by grain yield. However, in the average of three years of research, the highest average level (6.31 

t/ha) was recorded in Mixed x Lancaster testcrosses. It was selected testcrosses with a higher grain yield 

compared to standard hybrids, such as DK3044×DK315, DK3151×DK4454, DK3151×DK3155 and 

DK365×DK6356 which had a yield of 8.0; 7.59; 7.18; 7.17 t/ha, respectively. We observed the best ratio of 

yield to grain moisture content (harvest index RH/M) in hybrid combinations of Lancaster x Mixed.  

Conclusions. It was determined the best testcrosses according to the ratio of yield to grain moisture 

content: DK315C×DK3821 (Mixed×BSSS) – 0.51; DK633/325×DK365 (Mixed×Iodent) – 0.51; DK365× 

DK6356 (Iodent×Lancaster) – 0.51; DK3044×DK315 (Lancaster×Mixed) – 0.56; DK3151×DK3155 

(BSSS×Mixed) – 0.55; DK633/325×DK3155 (Lancaster×Mixed), based on which are developing the mid-

ripening maize hybrids adapted to Steppe zone of Ukraine. 

Key words: maize, hybrid, line, germplasm, heterotic model, testcross, grain yield and moisture 

content at harvesting. 

 

 

 

 

 


