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Актуальність. Зерно цукрової кукурудзи відрізняється від інших підвидів високим вмістом цукрів: 

в 2 рази більше від зубовидної накопичує моно- та дисахаридів, в 20 разів більше декстринів і майже 

вдвічі менше крохмалю при вмісті в зерні сирого білка (протеїну) 10,4–14,9 %. Основним напрямком 

селекції цукрової кукурудзи є отримання міжлінійних гібридів, які мають високу врожайність, при-

датні до механізованого збирання качанів, стійкі до основних хвороб та шкідників, а також харак-

теризуються високими технологічними якостями зерна. Ефективне рішення цих задач значною мі-

рою залежить від знання морфологічних і біологічних особливостей та правильно підібраного вихід-

ного матеріалу (самозапилених ліній). Мета. Вивчення морфологічних і біологічних особливостей 

ліній кукурудзи цукрової. Матеріали і методи. Візуальний – фенологічні спостереження; лабора-

торно-польовий – визначення морфо-біологічних ознак рослин; вимірювально-ваговий – визначення 

врожайності та метричних ознак рослин; математично-статистичні – визначення достовірності 

результатів, показників варіабельності ознак, кореляційної залежності ознак; дисперсійний аналіз; 

комплексне оцінювання морфо-біологічних та господарсько-цінних характеристик інбредних ліній. 

Результати. Проведений аналіз складу цукрів у досліджуваних зразків виявив високий вміст моноцу-

крів (глюкоза, фруктоза та ін.) у ліній ГОЛ-1 1411111, ГОЛ-1 1411211, ДКС346 114, DINAR346 141, ГОЛ-19 

та дицукрів (цукроза, лактоза, мальтоза) у ГОЛ-1 1411211, СВAN1212 123, ГОЛ-19. Ці показники важ-

ливі при глибокій переробці цукрової кукурудзи для харчової промисловості у вигляді самостійного 

продукту і в якості одного з компонентів, що входять до складу кулінарних виробів. Їх використо-

вують для виготовлення солодощів, напоїв (солодких і алкогольних), соусів. Низький рівень вмісту 

сахарози мали лінії: DINAR346 141, ГОЛ-1 1411511 – 3,7 та 4,6 % відповідно. Висновки. За результатами 

досліджень селекційного матеріалу кукурудзи цукрової визначено самозапилені сім’ї з високими сма-

ковими якостями (7 балів): ГОЛ-1 1411111, ГОЛ-1 1411211, ДКС346 114, ГОЛ-4 1411141 та ГОЛ-19, які в по-

дальшому будуть залучені в програми селекції кукурудзи цукрової зі створення конкурентоспромож-

них високоврожайних гібридів з високим вмістом цукрів у зерні, підвищеними смаковими і технологі-

чними якостями.  
Ключові слова: кукурудза цукрова, лінія, вміст цукрів, насіннєва продуктивність, смакові якості зерна 

 

Вступ. Цукрова кукурудза – особливий 

підвид кукурудзи овочевого напряму вико-

ристання. Це цінна продовольча, кормова і 

технічна культура. Її зерно є цінною сирови-

ною для консервної, харчоконцентратної та 

кондитерської промисловості 1. 

Зерно цукрової кукурудзи відрізняється 

від інших підвидів високим вмістом цукрів: в 

2 рази більше від зубовидної накопичує мо-

но- та дисахаридів, в 20 разів більше декстри-

нів і майже в 2 рази менше крохмалю при 

вмісті в зерні сирого білка (протеїну) 10,4–

14,9 %. Найбільша концентрація білка в зер-

ні відмічається через 10 діб після запилення, 

на 20–22 добу після запилення його кількість 

знижується на 50–60 %. Натомість вміст 

крохмалю має діаметрально протилежну за-

лежність: в фазу молочної стиглості його 

кількість становить 15–25 %, а в фазу повної 

стиглості 50–60 %. Процес дозрівання куку- 
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рудзи цукрової відбувається за короткий 

проміжок часу, протягом якого погіршують-

ся її смакові якості за рахунок значної втрати 

вмісту цукру і підвищення вмісту крохмалю, 

білка, декстринів та жиру 2, 3. 

Цукрова кукурудза є природним дже-

релом ряду вітамінів: В1 (тіаміну гідрохло-

рид), необхідний кофермент у метаболізмі 

вуглеводів і передачі нервового імпульсу; 

В2 (рибофлавін) є частиною флавінмононук-

леотиду (ФМН) і флавінаденіндинуклеотиду 

(ФАД), переважно необхідних для обміну 

речовин; В6 (піридоксину гідрохлорид), не-

обхідний для ферментів, що беруть участь в 

обміні речовин, а також для синтезу нейро-

трансмітерів і гемоглобіну; нікотинамід або 

PP (від англ. pellagra preventing) – розчинний 

у воді вітамін, необхідний для багатьох ре-

акцій окиснення у живих клітинах та є час-

тиною кофакторів НАД (Н) і НАДФ (Н) та 

фактора толерантності до глюкози. Відміче-

но значний вміст вітаміну С (кислота аскор-

бінова), необхідного для росту і нормального 

стану кісток, шкіри, зубів, капілярного ендо-

телію та імунної системи, та токоферолу в 

олії, містить незамінні амінокислоти та декс-

трини. Всі ці речовини корисні і необхідні 

організму людини. За поживними і смакови-

ми якостями цукрова кукурудза займає одне 

із перших місць серед овочевих культур. У 

100 г зерна молочної стиглості міститься від 

334–340 до 530 ккал 4–7. 

Від інших підвидів цукрова кукурудза 

відрізняється не тільки високим вмістом цук-

рів, але і більш сприятливим сполученням 

всіх вуглеводів, які визначають смакові якос-

ті зерна. Особливу цінність мають водороз-

чинні полісахари, які легше і повніше засво-

юються організмом. Смакові якості зерна 

бувають найкращими при його вологості 68–

72 %. Вологість зерна в цих межах є показ-

ником настання технологічної стиглості зер-

на, в якій його смакові якості проявляються 

найбільш повно. При цьому вони відзнача-

ються зв’язками біохімічного процесу нако-

пичення та перерозподілу поживних речо-

вин, і в першу чергу високим вмістом моно- і 

дицукрів в структурному комплексі цукрів. 

Це дозволяє зробити висновок про генетич-

ний контроль смакових якостей зерна, який 

базується на біохімічному складі цукрів і 

визначається високим відношенням моно-

цукрів до цукрози. Смакові якості кукурудзи 

також визначаються щільністю ендосперму 

та товщиною перикарпію, який складає при-

близно 5,5 % від загальної ваги зерна. Тов-

щина перикарпію залежить від умов виро-

щування, розміщення зерна на качані, умов 

зберігання 3, 8. 

Селекція кукурудзи, заснована на ви-

користанні гетерозису, потребує постійного 

створення і оцінки нових гомозиготних лі-

ній. Основним напрямком селекції куку-

рудзи цукрової є отримання міжлінійних 

гібридів, які мають високу врожайність, 

придатні до механізованого збирання кача-

нів, стійкі до основних хвороб та шкідників, 

а також характеризуються високими техно-

логічними якостями зерна. Ефективне рі-

шення цих задач значною мірою залежить 

від знання морфологічних і біологічних особ-

ливостей та правильно підібраного вихідного 

матеріалу (самозапилених ліній) 9–11.  

Мета дослідження – вивчення морфо-

логічних і біологічних особливостей ліній 

кукурудзи цукрової. 

Матеріали та методи дослідження. 

Експериментальну частину роботи виконано 

на полях ДУ Інститут зернових культур в 

2019−2020 рр. Спостереження і обліки про-

водились у селекційному і контрольному 

розсадниках. Упродовж 2019–2020 рр. вив-

чали колекцію самозапилених сімей кукуру-

дзи цукрової, синтезованих на базі сестрин-

ських гібридів, отриманих від схрещування 

кращих ліній, які походять від інбридингу 

комерційних гібридів різного еколого-

георгафічного та генетичного походження. 

Для порівняння використано стандарт (St) – 

середньоранню лінію: РКЦ 21. Для біохіміч-

ного аналізу використовували зерно техніч-

ної стиглості, отримане від контрольованого 

запилення після його фіксації шляхом швид-

кого заморожування. Вміст основних фрак-

цій цукрів визначали за методом Д. І. Ліси-

цина [12] і обчислювали у відсотках до сухої 

речовини (с. р.). 

Результати та обговорення. Дослід-

жували основні селекційні фенологічні, біо-

метричні та ін. показники самозапилених 

ліній. За показниками: тривалість періоду 

"сходи – цвітіння качанів" та "сходи – техніч-
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на стиглість зерна" досліджувані зразки від-

несено до середньостиглої групи. Розмах 

варіювання висоти рослин в 2019 р. був в 

межах 142,0–168,0 см, а в 2020 р. – 167,5–

207,5 см, при середніх показниках 156,9 і 

190,5 см відповідно (табл. 1). Величина кое-

фіцієнту варіювання змінювалася в роки дос-

лідження з 4,6 % в 2019 р. до 6,2 % в 2020 р., 

що свідчить про відносну стабільність дослід-

жуваних зразків. 
 

Таблиця 1. Висота рослин та висота прикріплення качана  

самозапилених ліній кукурудзи цукрової, см 
 

Назва лінії 

Висота рослин, см Висота прикріплення качана, см 

2019 р. 2020 р. x  ** 2019 р. 2020 р. x  ** 

ГОЛ-1 1411111 142,0 167,5 155,6 32,0 58,5 46,8 

ГОЛ-1 1411211 159,0 192,0 173,6 54,5 77,0 65,5 

ГОЛ-1 1411511 149,0 185,5 157,3 47,5 66,5 55,6 

ГОЛ-4 1411141 150,0 199,5 166,9 41,0 64,0 49,5 

ДКС346 114 161,5 207,5 189,5 58,5 78,0 71,9 

(ДК346С *NAR) 

141 
157,5 187,0 165,6 53,0 78,5 63,7 

PN 112 165,5 201,5 178,6 50,0 70,0 57,9 

CN369 114 168,0 207,0 171,8 59,5 76,5 59,8 

СВAN1212 123 158,0 185,5 165,2 31,0 51,5 41,9 

ГОЛ-11 156,5 180,5 171,5 49,5 68,0 57,8 

ГОЛ-19 159,0 181,5 163,3 50,5 56,5 53,6 

РКЦ21 (St.) 160,0 190,5 175,2 50,0 65,0 57,5 

Середнє, (x ) 156,9 190,5 169,0 47,9 67,7 56,7 

Коефіцієнт варіації 

(V), % 
4,6 6,2 6,9 19,1 13,2 16,5 

Помилка* 4,8 8,0 7,8 6,1 6,0 6,1 

*Дані за помилкою середнього арифметичного представлені у вигляді mt0,05, де  m – помилка       

   середнього арифметичного; t0,05 – коефіцієнт Ст’юдента за рівня значущості 0,05; x  ** – середнє. 

 

Щодо висоти прикріплення качана, то 

слід відзначити, що вона також значно відріз-

нялась як у конкретних ліній, так і за роками 

досліджень. В середньому в 2019 р. вона 

склала 47,9 см, а в 2020 р. 67,7 см при показ-

никах від 31,0 до 59,5 см та від 51,5 до 

78,5 см відповідно за роками. 

В процесі дослідження було визначено 

основні елементи структури насіннєвої про-

дуктивності самозапилених ліній кукурудзи 

цукрової: довжина та діаметр качана, кіль-

кість рядів зерен на качану та зерен в ряду, 

маса качана (табл. 2). 

Найбільшу масу качана відмічено у лі-

ній ГОЛ-11 – 110,7 г та ГОЛ-19 – 130,3 г, 

мінімальною вона була у СВAN1212 123 – 

48,6 г, та CN369 114 – 38,2 г. За показником 

«кількість рядів зерен» розбіжності між ліні-

ями знаходились в діапазоні 10-14 рядів. 

Щодо інших показників, то відзначено знач-

ну різницю між лініями за діаметром качана 

(від 3,1 до 4,8 см), кількістю зерен в ряду (від 

15 до 28 шт.) та масою зерна з качана (від 

22,9 до 78,2 г). Слід зауважити, що виявлена 

висока позитивна кореляція (r = 0,85) спів-

відношення між кількістю зерен в ряду до 

довжини качана та слабка позитивна між 

діаметром качана і кількістю рядів зерен 

(r = 0,20). 

За вмістом цукру в перерахунку на су-

ху речовину досліджувані самозапилені лінії 

характеризувались широким діапазоном цук-

ристості від 12,1 до 19,5 мг % (табл. 3).  

Найвищий вміст загальних цукрів від-

значено у ліній ГОЛ-1 1411111 (18,1 %),  

ГОЛ-1 1411211 (19,5 %) та ДКС346 114 (18,5 %) 

і порівняно низький їх вміст у ліній PN 112 

(12,1 %) та ГОЛ-1 1411511 (12,6 %). Слід за-

уважити, що 50 % ліній мали цей показник 

достовірно вище ніж у ліній стандарту 

РКЦ21 (13,9 %).  
Проведений аналіз складу цукрів у 
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Таблиця 2. Елементи структури насіннєвої продуктивності  

самозапилених ліній, середнє за 2019–2020 рр. 
 

№ 

п/п 
Назва лінії 

Довжина 

качана, см 

Діаметр 

качана, 

см 

Кількість 

рядів зе-

рен, шт. 

Кількість 

зерен в 

ряду, шт.  

Маса 

качана, г 

Маса 

зерна з 

качана 

1 ГОЛ-1 1411111 14,7 3,3 12 24 67,4 40,4 

2 ГОЛ-1 1411211 13,9 3,2 12 22 58,1 34,8 

3 ГОЛ-1 1411511 13,3 4,4 14 20 55,7 33,4 

4 ГОЛ-4 1411141 13,1 3,2 12 24 68,5 41,1 

5 ДКС346 114 11,8 3,5 14 18 88,6 53,2 

6 (DINAR346) 

141 
11,3 3,1 12 22 62,2 

37,3 

7 PN 112 14,3 3,3 14 28 73,2 43,9 

8 CN369 114 9,5 4,6 12 16 38,2 22,9 

9 СВAN1212 

123 
9,9 3,7 12 15 48,6 

29,2 

10 ГОЛ-11 15,7 4,1 10 24 110,7 66,4 

11 ГОЛ-19 15,6 4,8 14 28 130,3 78,2 

12 РКЦ21 (St.) 13,6 3,7 10 22 52,1 31,3 

13 Середнє, (x ) 13,1 3,7 12,3 21,9 71,1 42,7 

14 Коефіцієнт 

варіації (V), % 15,0 15,2 11,1 18,1 35,9 35,9 

15 Помилка* 0,6 0,2 0,4 1,1 7,4 4,4 

*Дані за помилкою середнього арифметичного представлені у вигляді mt0,05,  де m – помилка  

   середнього арифметичного; t0,05 – коефіцієнт Ст’юдента за рівня значущості 0,05. 

 
Таблиця 3. Вміст цукрів в технічно стиглому зерні інбредних ліній 

 кукурудзи цукрової, середнє за 2019–2020 рр. 
 

 

№ п/п Назва лінії 
Загальний 

цукор, мг, % 

Моноцукри, 

мг, % 
Діцукри 

Цукроза,  

мг, % 

Співвідношення 

моноцікрів  

до цукрози 

1 ГОЛ-1 1411111 18,1 7,0 11,0 3,8 1,8 

2 ГОЛ-1 1411211 19,5 6,3 13,2 6,5 1,0 

3 ГОЛ-1 1411511 12,6 3,9 8,7 4,6 0,8 

4 ГОЛ-4 1411141 14,6 3,4 11,2 7,5 0,5 

5 ДКС346 114 18,5 6,7 11,9 4,8 1,4 

6 DINAR346 141 15,8 4,0 7,9 3,7 1,1 

7 PN 112 12,1 3,0 9,1 5,8 0,2 

8 CN369 114 13,5 3,1 9,8 6,4 0,5 

9 СВAN1212 123 17,8 3,8 14,0 9,7 0,4 

10 ГОЛ-11 13,8 3,6 10,2 6,3 0,6 

11 ГОЛ-19 17,9 4,8 13,2 7,9 0,6 

12 РКЦ21 (St.) 13,9 3,0 10,9 7,2 0,4 

13 Середнє, (x ) 15,7 4,4 10,9 6,2 0,8 

14 Коефіцієнт 

варіації (V), % 
15,7 32,2 16,7 27,5 58,0 

15 Помилка* 0,7 0,4 0,5 0,5 0,1 

*Дані за помилкою середнього арифметичного представлені у вигляді mt0,05, де m – помилка  

  середнього арифметичного; t0,05 – коефіцієнт Ст’юдента за рівня значущості 0,05. 

 

досліджуваних зразків виявив високий вміст 

моноцукрів (глюкоза, фруктоза та ін.) у ліній 

ГОЛ-1 1411111, ГОЛ-1 1411211, ДКС346 114, 

DINAR346 141, ГОЛ-19 та дицукрів (цукроза, 

лактоза, мальтоза) у ГОЛ-1 1411211, СВAN1212 123, 

ГОЛ-19. Ці показники важливі при глибокій 
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переробці цукрової кукурудзи для харчової 

промисловості у вигляді самостійного про-

дукту і в якості одного з компонентів, що 

входять до складу кулінарних виробів. Їх 

використовують для виготовлення солодо-

щів, напоїв (солодких і алкогольних), соусів. 

Низький рівнем вмісту сахарози мали лінії: 

DINAR346 141, ГОЛ-1 1411511 – 3,7 та 4,6 % 

відповідно. 

Смакові якості зерна кукурудзи цукро-

вої обумовлені перш за все відношенням 

моноцукрів до цукрози та товщиною  перика-

рпію. Товщину  перикарпію  визначають ві-

зуально за ступенем зморшкуватості оболон-

ки у фазі повної стиглості зерна 13. Смако-

ві якості зерна самозапилених ліній визнача-

ли у технічно стиглих качанів шляхом дегус-

тації у вареному вигляді. Смак зерна оціню-

вали за дев’ятибальною шкалою: 9 – дуже 

смачні, 7 – смачні, 5 – середньосмачні, 3 – 

несмачні, 1 – дуже несмачні 14. Високі 

смакові якості (7 балів) виявлено у ліній 

ГОЛ-1 1411111, ГОЛ-1 1411211, ДКС346 114, 

ГОЛ - 4 1411141 та ГОЛ-19 у яких відношення 

моноцукрів до цукрози знаходилось в межах 

1,0–1,8. Найнижчі смакові якості (3 бали) 

відмічено у ліній PN 112, при низькому вміс-

ті моноцукрів і їх відношенні до цукрози 

лише 0,2, що обумовлено перевагою показ-

ника цукрози над моноцукрами в комплексі 

загального цукру. Решта сімей за результа-

тами дегустації віднесено до групи серед-

ньосмачних (5 балів). 

Висновки. За результатами досліджень 

селекційного матеріалу кукурудзи цукрової 

за комплексом морфологічних і біологічних 

показників та за смаковими якостями можна 

зробити наступні висновки: 

- за тривалістю періоду сходи – цвітіння 

качанів та сходи – технічна стиглість зерна 

досліджувані зразки віднесено до середньо-

стиглої групи; 

- відмічена висока позитивна кореляція 

(r = 0,85) між кількістю зерен в ряду та дов-

жиною качана та слабка позитивна кореляція 

між діаметром качана і кількістю рядів зерен 

(r = 0,20); 

- визначено самозапилені сім’ї з високи-

ми смаковими якостями (7 балів): ГОЛ-1 1411111, 

ГОЛ-1 1411211, ДКС346 114, ГОЛ-4 1411141 та 

ГОЛ-19, які в подальшому будуть залучені в 

програми селекції кукурудзи цукрової зі 

створення конкурентоспроможних високо-

врожайних гібридів з високим вмістом цук-

рів у зерні, підвищеними смаковими і техно-

логічними якостями. 
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Topicality. The sweet maize grain differs from other maize subspecies in its high sugar content: the 

grain accumulates 2 times more mono- and disaccharides, 20 times more dextrins, and almost 2 times less 

starch, with a crude protein content of 10.4–14.9 %. The main  direction  of  sweet maize  breeding  is to 
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develop the high-yielding interline hybrids that are suitable for mechanized harvesting of cobs, and resistant 

to main diseases and pests, as well as characterized by high technological grain qualities. To effectively 

solve these challenges, it is necessary to know the morphological and biological characteristics and properly 

select the source material (self-pollinated lines). Purpose. To study of morphological and biological charac-

teristics of sweet maize lines. Materials and methods. Visual phenological observations; laboratory-field 

method was used to determine morpho-biological characteristics of plants; measuring and weighing method 

– to determine yield and metric characteristics of plants; mathematical and statistical method - to determinate 

validity of results, variability of traits, correlational dependence of traits; analysis of variance; comprehen-

sive assessment of morpho-biological and economically valuable characteristics of inbred lines. Results. 

According to analysis of sugar composition, the studied samples revealed a high content of monosaccharides 

(glucose, fructose, etc.) in the lines HOL-1 1411111, HOL-1 1411211, DKS346 114,  

DINAR346 141, HOL-19 and disaccharides (sucrose, lactose, maltose) in HOL-1 1411211, SVAN1212 123, HOL-19. 

These indicators are important in the deep processing of sweet maize for the food industry an individual 

product and as one of the components in the culinary products. These mono- and  

disaccharides are used to produce sweets, sweet or alcoholic drinks and sauces. The following  

DINAR346 141, HOL-1 1411511 lines had a low level of sucrose content: 3.7 and 4.6 %, respectively. Conclu-

sions. According to the results of research on the breeding material of sweet maize, it was identified the self-

pollinated families with high taste qualities (7 points), such as HOL-1 1411111, HOL-1 1411211, DKS346 114, 

HOL-4 1411141 and HOL-19, which will be involved to develop competitive high-yielding hybrids with a high 

sugar content in grain, increased taste and technological qualities in the sweet maize breeding programs in 

the future.  

Key words: sweet corn, line, sugar content, seed productivity, grain taste 

 

 

 


