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   Здійснено оцінку та добір за комплексом господарсько-цінних ознак тесткросів скоростиг-

лих константних ліній (ДК555, ДК714/195, ДК744, ДK237, ДК216, ДК234, ДК213, ДК1274) плазми 

Айодент щодо адаптованості їх до умов степової зони України.  

 В 2013–2015 рр. вивчено реакцію тесткросів константних ліній на погодні умови, що  умож-

ливило з'ясувати їхній урожайний потенціал  і  виявити кращі господарсько-цінні ознаки.  Зокрема, 

урожайність зерна у них коливалась  в  межах  від  5,72 до 7,34 т/га при збиральній вологості 11,2–

21,1 %.   

Виділені тесткроси (ДК1274 х ДК951 та ДК1274 х ДК296) мали достовірно вищу врожай-

ність зерна – відповідно на 0,30 та 0,82 т/га порівняно з середньостиглим гібридом-стандартом 

Солонянський 298 СВ і на 0,71 та 1,23 т/га  –  середньораннім гібридом Оржиця 237 МВ,  господар-

сько-цінні ознаки в них були на рівні або кращі, ніж у стандартів. 

Ключові слова: кукурудза, лінія, Айодент, тесткрос, урожайність, кореляція. 

 

Світова  селекція  кукурудзи   (Zea ma-

ys L.)  в основному базується на використанні 

споріднених ліній різних генетичних плазм – 

Ланкастер, Рейд, Айодент та ін. Вони ство-

рюються переважно на основі спеціальних 

гібридних комбінацій, одержаних при схре-

щуванні кращих елітних ліній. Незважаючи 

на обмежену кількість таких ліній, вдається    

синтезувати  багато різних за структурою гіб-

ридів, які  неоднаково  реагують на самоза-

пилення. При цьому подальший прогрес в 

гетерозисній селекції забезпечується постій-

ним удосконаленням відомих базових моде-

лей, основаних на альтернативних групах лі-

ній. 

Характеристика та оцінка тесткросів з 

одночасним порівнянням їх із кращими стан-

дартами є дуже важливою ланкою при селек-

ції нового вихідного матеріалу та поліпшенні  

ранньостиглих ліній, споріднених з генетич-

ною плазмою Айодент. До того ж – це умож-

ливлює віднайти правильний напрямок від-

бору вихідного матеріалу з метою одержання 

більш ефективного результату. 

         Мета дослідження пов’язана з оцін-

кою та добором за комплексом господарсько-

цінних ознак тесткросів скоростиглих  конс-

тантних ліній плазми Айодент щодо адап-

тованості їх до умов степової зони України. 

        Матеріали і методи дослідження.  У  

2013–2015 рр. на базі Державного підприєм-

ства «Дослідне господарство «Дніпро» Дер-

жавної установи Інститут зернових культур  

були проведені дослідження. Вихідний мате-

ріал – 8 скоростиглих ліній плазми Айодент 

селекції ДУ Інститут зернових культур: 

ДК1274, ДК213, ДК216, ДК234, ДК237, 

ДК714/195, ДК744, ДК555. Для визначення їх  
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комбінаційної здатності використовували 4 

лінії – тестери різних геноплазм: ДК247 (Змі- 

шана), ДК296 (Ланкастер), ДК272 (BSSS х 

Лаукон),  ДК951  (BSSS).   Стандартами  при 

випробуванні тесткросів були гібриди: ран-

ньостиглий – Дніпровський 181СВ, середньо-

ранній – Оржиця 237МВ і середньостиглий – 

Солонянський 298СВ. Тесткроси вирощува-

ли у контрольному розсаднику. Площа посів-

ної ділянки 4,9 м
2
. Повторність – триразова з 

рендомізацією за повтореннями. Густоту на-

садження формували у фазі утворення 4–5 

листків – вона становила 50 тис. рослин/га. 

         Досліди проводили згідно з «Методи-

кою  державного  сортовипробування  сіль-

ськогосподарських культур» (2000) і «Мето-

дическими рекомендациями по проведению 

полевых опытов с кукурузой» (1980). Статис-

тичну достовірність експериментальних да-

них визначали згідно з Б. О. Доспєховим, 

(1985), параметри варіювання –  по Г. Ф. Ла-

кину (1990). 

Погодні умови в роки дослідження різ-

нились. Зокрема температура повітря в пе-

ріод вегетації 2013 р. була вищою на 1,3 ˚С за 

середню багаторічну.  Посушливі явища про-

тягом всього весняно-літнього періоду спос-

терігались у 2013 р. і 2015 р., але друга поло-

вина 2013 р. за кількістю опадів практично не 

відрізнялась від середніх багаторічних показ-

ників. У 2014 р. перший період вегетації був 

сприятливим для росту і розвитку кукурудзи, 

проте аномально суха погода, яка мала місце 

з третьої декади липня по другу декаду ве-

ресня, призвела до значних втрат врожаю – 

за роки дослідження були одержані найнижчі  

показники  урожайності (5,72 т/га).  

          Результати дослідження. Урожай-

ність зерна – це інтегральний показник, який 

відображає  загальну стійкість до негативно-

го впливу абіотичних, біотичних та антропо-

генних факторів. Значний розрив між потен- 

ційною і фактичною урожайністю зерна зу-

мовлює необхідність інтенсифікації подаль-

шого розвитку теорії і практики селекційного 

процесу на адаптивність й більш повну оцін-

ку вихідного матеріалу і тесткросів, одер-

жаних на їхній основі в різних екологічних 

умовах [1].  

Стабільність врожайності зерна – най-

важливіша ознака ліній та гібридів в мінли-

вих кліматичних умовах [2]. Тому селекціо-

нери намагаються створювати форми, які 

значно адаптовані до конкретних умов виро-

щування [3]. 

          У наших дослідженнях тесткросні гіб-

риди константних ліній значно відрізнялись 

за середньопопуляційною урожайністю зерна 

за роками. Зокрема в 2013 р. вона була на 

1,62 та 0,94 т/га вища, ніж у 2014 і 2015 рр. 

відповідно (табл. 1). При цьому тесткроси в 

2013 р. у середньому перевищили такі  стан-

дарти, як ранньостиглий гібрид Дніпров-

ський 181 СВ на 1,19 т/га і середньоранній  –  

Оржиця 237 МВ на 0,18 т/га,  але поступа-

лись за цим показником середньостиглому 

гібриду Солонянський 298 СВ на 1,25 т/га. У 

2014 і 2015 рр. всі тесткроси незначно пере-

вищували за середньою урожайністю стан-

дарт Дніпровський 181 СВ, проте поступа-

лись двом іншим. 

         Щодо урожайності зерна тесткросів 

конкретних ліній, то в 2013 р. найвищі її по-

казники  відмічались  у  середньоранніх  ком- 

 

1. Характеристика тесткросів константних ліній плазми Айодент за ознаками 

 «врожайність зерна» та «збиральна вологість зерна» 
 

Показники x ± sх 
V,  
% 

Lim 
(min-max) 

 St.*  St.**  St.*** 

Урожайність 
зерна,  
т/га 

2013 р. 7,34 ± 0,17 10,10 5,83–8,69 6,15 7,16 8,59 
2014 р. 5,72 ± 0,13 11,71 4,62–7,06 4,88 6,18 6,61 
2015 р. 6,40 ± 0,18 13,34 5,30–8,20 6,37 6,97 7,38 

x ± sх 6,49 ± 0,16 11,72 5,25–7,98 5,80 6,77 7,53 

Збиральна 
вологість 

зерна, 
 % 

2013 р. 21,1 ± 0,25 5,39 19,1–22,8 22,5 23,6 25,9 
2014 р. 12,8 ± 0,06 2,52 12,4–13,8 12,6 13,0 13,0 
2015 р. 11,2 ± 0,10 4,04 10,2–11,9 11,2 11,0 12,4 

x ± sх 15,1 ± 0,14 3,98 13,9–16,2 15,4 15,9 17,1 
 

           * Дніпровський 181 СВ;    ** Оржиця 237 МВ;   *** Солонянський 298 СВ. 
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бінацій ДК216 х ДК247 (8,43 т/га) та ДК555 х 

ДК296 (8,34 т/га) відповідно на 17,7 та 16,4 %  

порівняно з стандартом Оржиця 237 МВ. 

В умовах 2014 р. середньопопуляційне 

значення урожайності зерна було найнижчим 

за роки дослідження – 5,72 т/га. Коефіцієнт 

варіації становив 11,71 %, а різниця між 

крайніми показниками урожайності тесткро-

сів досягала 2,54 т/га. Виявлено два тест-

кроси – ДК237 х ДК951 та ДК555 х ДК296, 

які за урожайністю зерна  (7,06 і 6,85 т/га від-

повідно) достовірно перевищили всі гібриди-

стандарти. 

У 2015 р. при середній урожайності 

зерна тесткросних гібридів 6,40 т/га,  нижчій, 

ніж у всіх стандартів, крім гібрида Дніпро-

вський 181 СВ, відзначені комбінації, які пе-

ревищили гібрид-стандарт Оржиця 237 МВ 

на 0,54–1,25 т/га: ДК213 х ДК247 (7,49 т/га), 

ДК1274 х ДК951 (7,68 т/га), ДК1274 х ДК296 

(8,20 т/га). Тесткроси ДК1274 х ДК951, 

ДК1274 х ДК296 мали відповідно достовірно 

вищу на 0,30 та 0,82 т/га урожайність зерна, 

ніж середньостиглий гібрид-стандарт Соло-

нянський 298 СВ. Понад 30 % тесткросів 

перевищили на 0,37–1,83 т/га урожайність 

ранньостиглого гібрида-стандарта Дніпров-

ський 181 СВ (6,37 т/га)  

При селекції нових гібридів кукурудзи 

ознака «збиральна вологість зерна» є однією 

з визначальних, яка у певному розумінні є 

критерієм успішного та ефективного  веден-

ня будь-якої селекційної програми [4]. 

Це набуває особливого значення, вра-

ховуючи, що післязбиральна доробка зерна – 

дуже енергоємний процес і потребує знач-

них матеріальних витрат [5, 6]. 

Слід відзначити, що генотипи, зерно 

яких під час достигання інтенсивно втрачає  

вологу, часто знижують урожайність, особ-

ливо в посушливих і жарких умовах [7]. 

У тесткросів, створених з участю конс-

тантних ліній плазми Айодент, в 2013 р. се-

редня збиральна вологість зерна становила 

21,2 % з коливанням від 19,1 до 22,8 %. Май-

же всі тесткроси формували більш сухе зер-

но, ніж гібрид Дніпровський 181 СВ. Щодо 

гібридів-стандартів Оржиця 237 МВ і Соло-

нянський 298 СВ (23,6 і 25,9 % відповідно), 

тесткросів з такими високими значеннями 

збиральної   вологості  зерна  зафіксовано  не 

 

було. 

         В 2014 р. у тесткросів ліній середній 

показник досліджуваної ознаки зменшився 

до 12,8 %. Розбіжність між крайніми значен-

нями становила 1,4 %, що утруднювало їх 

диференціацію і аналіз. У ході роботи виділе-

но 65,2 % тесткросів, вологість зерна яких 

достовірно була нижчою порівняно з гібри-

дом Дніпровський 181 СВ і тесткросами лі-

нії-контролю ДК744. 

У 2015 р. середня вологість зерна у 

тесткросів (11,2 %) була найнижчою за роки 

дослідження – на рівні гібридів-стандартів 

Дніпровський 181 СВ (11,2 %) та Оржиця 237 

МВ (11,0 %) і на 1,2 %  нижчою, ніж у  гіб-

рида Солонянський 298 СВ. Виділено 28,6 % 

тесткросних гібридів, які відзначались зби-

ральною вологістю зерна достовірно ниж-

чою порівняно з гібридом-стандартом Оржи-

ця 237 МВ, та 38,0 %  −  з гібридом Дніпров-

ський 181 СВ.  

Однією з важливих господарсько-цін-

них ознак є тривалість періоду сходи - повна 

стиглість зерна і  міжфазних періодів: сходи - 

цвітіння 50 % волотей і сходи - цвітіння 50 % 

качанів, між якими існує тісна кореляційна 

залежність. Раніше проведеними досліджен-

нями встановлено, що стресові погодні умо-

ви значно впливають саме на прояв цієї озна-

ки [8]. 

Тривалість періоду вегетації – один з 

основних критеріїв, які визначають можли-

вість сортів і гібридів повною мірою реалізу-

вавти свою потенційну продуктивність в 

умовах певного регіону [9]. 

У тесткросів ліній, які вивчались, три-

валість періоду сходи - цвітіння 50 % качанів 

у середньому за 2013–2015 рр. становила 54,6 

доби з коливаннями від 50 до 57 діб. Цей 

показник у гібридів-стандартів Дніпровський 

181 СВ, Оржиця 237 МВ та Солонянський 

298 СВ дорівнював 53,7; 54,3; 56,4 доби від-

повідно (табл. 2).  

Слід зауважити, що середня  тривалість 

періоду сходи -  цвітіння 50 % качанів у тест-

кросів в 2013 і 2015 рр. була близькою до  

показників стандартів – ранньостиглого гіб-

рида Дніпровський 181 СВ і середньоран- 

нього Оржиця 237 МВ  та  майже  на  2  доби 

меншою, ніж у середньостиглого гібрида 

Солонянський 298 СВ,  а  в 2014 р. близькою 
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2. Тривалість періоду сходи - цвітіння 50 % жіночих і чоловічих суцвіть 

 у тесткросів ліній плазми Айодент 
 

Показники x ± sх 
V, 

% 

Lim 

(min-max) 
  St.* St.** St.*** 

Тривалість 

періоду сходи-

цвітіння 

50 % качанів, діб 

2013 р. 52,8 ± 0,30 2,56 50,0–55,0 52,0 53,0 55,0 

2014 р. 56,6 ± 0,47 4,41 48,5–58,0 55,0 56,0 58,0 

2015 р. 54,3 ± 0,23 1,96 53,0–58,0 54,0 54,0 56,2 

x ± sх 54,6 ± 0,37 2,98 50,3–57,0 53,7 54,3 56,4 

Тривалість 

періоду сходи –

цвітіння 

50 % волотей, діб 

2013 р. 52,2 ± 0,32 2,72 49,0–55,0 51,5 52,5 54,5 

2014 р. 56,6 ± 0,41 3,87 49,0–58,0 55,0 56,0 58,0 

2015 р. 54,4 ± 0,16 1,36 53,0–56,0 54,0 54,6 56,2 

x ± sх 54,4 ± 0,29 2,65 50,3–56,3 53,5 54,4 56,2 

 
            * Дніпровський 181 СВ;   ** Оржиця 237 МВ;   .*** Солонянський 298 СВ. 

 

до середнього значення у стандартів. Розмах 

варіювання даного показника досягав 5 діб у 

2013 р., 9 – 2014 р. та 7  – 2015 р., хоча кое-

фіцієнти варіації були порівняно невеликі  – 

2,56; 4,41 та 1,96  % відповідно рокам. 
Це вказує на те, що більшість тесткро-

сів незначно відрізнялась за тривалістю пері-

оду сходи - цвітіння 50 % качанів. Виділені 

тесткроси: ДК555 х ДК247 (2013 р.), 

ДК714/195 х ДК296 (2014 р.) та ДК555 х 

ДК272 (2015 р.), у яких цвітіння качанів від-

мічалось раніше на 2; 6,5 та 1 добу відпо-

відно, ніж у ранньостиглого гібрида Дніпров-

ський 181 СВ. 

Синхронне цвітіння волотей і качанів у 

рослин тесткросних гібридів свідчить про 

наявність сприятливих умов для їх розвитку. 

За стресових умов цей показник можна 

розглядати як здатність гібридів їм протисто-

яти. Як правило, стресові умови  негативно 

впливають на більшість господарсько-цінних 

ознак, в тому числі й на формування генера-

тивних органів. 

У ході нашого дослідження виявлено, 

що погодні умови  по-різному впливали на 

синхронність цвітіння жіночих і чоловічих 

суцвіть. 

Тесткроси константних ліній у 2013 р. 

мали  тривалість   періоду   сходи - цвітіння 

50 % чоловічих суцвіть в середньому 52,2 до-

би (при лімітах від 49 до 55 діб), що на рівні з  

гібридом Оржиця 237 МВ та більше на 0,7 

доби порівняно з гібридом Дніпровський 

181 СВ. У гібрида Солонянський 298 СВ   

вказаний період  був тривалішим на 2,3 доби.  

30 % тесткросів відзначались синхронним 

цвітінням  чоловічих  та  жіночих  суцвіть,  

10 %  – мали  розрив в цвітінні на 1 добу, а 

решта з них – на 23 доби. 

         В 2014 р. у тесткросів тривалість пе-

ріоду сходи – цвітіння 50 % чоловічих су-

цвіть в середньому була більшою, ніж у 

гібридів Дніпровський 181СВ та Оржиця 

237МВ, на 1,6 та 0,6 доби відповідно, проте 

меншою порівняно з гібридом Солонянський 

298 СВ на 1,4 доби. Тесткросів з синхронним 

цвітінням чоловічих і жіночих суцвіть було 

32,1 %. 

         У 2015 р. середньопопуляційне значен-

ня тривалості періоду сходи – цвітіння 50 % 

чоловічих суцвіть становило 54,4 доби, що на 

рівні показника гібрида Оржиця 237 МВ, за 

ліміту 3,0 доби і коефіцієнта варіації 1,36 %. 

При цьому 70 % тесткросів цвіли майже син-

хронно, а  30 %  – відзначались різницею між 

цвітінням жіночих і чоловічих суцвіть менше 

2 діб. 

         Щорічно відбирали тесткроси, в яких 

тривалість періоду сходи - цвітіння 50 % 

чоловічих і жіночих суцвіть була на 1–3 доби 

меншою, ніж у раньостиглого гібрида Дні-

провський 181 СВ. Це такі тесткроси, як 

ДК555 х ДК247, ДК714/195 х ДК296 та 

ДК555 х ДК272.   

         Інтенсивність росту і кінцева висота 

рослин – ознаки, які значно змінюються за-

лежно від умов вирощування. Найбільше     

впливають на  інтенсивність росту рослин та 

формування ними вегетативної маси умови 

зволоження року [5].  
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         Погодні умови в період найбільш ак-

тивного росту рослин (перша половина веге-

тації)   помітно  впливають на їхню загальну 

висоту. Незначне зменшення висоти рослин 

кукурудзи того або іншого генотипу в роки з 

недостатнім зволоженням грунту може роз-

глядатись як його більш висока стійкість до 

несприятливих умов середовища, і в першу 

чергу – до посухи та жари [5, 10, 11]. 

        У роки проведення нами дослідження 

погодні умови виявились дуже контрастними 

за зволоженістю, тому можна було спосте-

рігати значне варіювання висоти рослин у 

досліджуваних тесткросів константних ліній. 

         Мінімальне її середньопопуляційне зна- 

чення  (228,2 см)   встановлено   в   2013 р.,  а 

максимальне (275,0 см)  – в 2015 р., що  було 

близьким до показників стандартів. Коефі-

цієнти варіації в усі роки варіювали у межах 

від 4,62 до 5,69 %.  

У 2013 р. тесткроси константних ліній 

за висотою рослин у середньому були майже 

на рівні зі стандартами Дніпровський 181 СВ 

та Оржиця 237 МВ, крім гібрида Солонян-

ський 298 СВ (240,3 см). Проте 10 % тест-

кросів перевищили за цим показником гібрид 

Солонянський 298 СВ. 

        В умовах 2014 р. середньопопуляційне 

значення висоти рослин у тесткросів дорів-

нювало 273,8 см, що більше на 16,7 %  по-

рівняно з попереднім роком і приблизно від-

повідало  рівню стандартів (табл. 3). 

 
3. Висота рослин і висота прикріплення качана 

 у тесткросів ліній плазми Айодент 
 

Показники x ± sх 
V, 

% 

Lim 

(min-max) 
 St.*  St.**  St. 

Висота 

рослин,  

см 

2013 р. 228,2 ± 2,36 4,62 210,5–248,0 224,2 231,6 240,3 

2014 р. 273,8 ± 2,44 4,72 252,5–310,0 268,6 271,2 277,3 

2015 р. 275,0 ± 3,41 5,69 248,5–304,5 263,4 272,6 282,3 

x ± sх 259,0 ± 2,74 5,01 237,2–287,5 252,1 258,5 266,6 

Висота 

прикріплення 

качана,  

см 

2013 р. 83,4 ± 1,81 9,73 71,0–103,5 84,3 86,2 98,4 

2014 р. 100,6 ± 1,71 8,99 77,5–112,5 92,5 105,5 115,9 

2015 р. 98,6 ± 2,92 13,58 75,0–119,0 102,8 104,3 113,6 

x ± sх 94,2 ± 2,15 10,77 74,5–111,7 93,2 98,7 109,3 
 

            * Дніпровський 181 СВ;  ** Оржиця 237 МВ;  *** Солонянський 298 СВ. 
 

        У стресових умовах року коефіцієнт 

варіації незначно підвищувався (4,72 %), що 

свідчить про близьку до 2013 р. реакцію всіх 

тесткросів. Різниця між крайніми значеннями 

у тесткросів становила 57,5 см. Виділено 

35,7 % тесткросів, які достовірно перевищу-

вали гібрид-стандарт Солонянський 298 СВ. 

         Середнє значення висоти рослин тест-

кросів у 2015 р. було найбільшим (275,0 см), 

а ліміти варіювали в межах 248,5–304,5 см 

при коефіцієнті варіації 5,69 %. 

Середньопопуляційне значення дослід-

жуваної ознаки було на 4,2 % більшим, ніж у   

гібрида Дніпровський 181 СВ, і на рівні  зна-

чення  гібрида Оржиця 237 МВ. 

Оскільки ефективність вирощування 

кукурудзи тісно пов’язана з широкою механі- 

зацією  всіх  агротехнічних  процесів,  то ре-

зультат збиральних робіт  залежить безпосе- 

редньо  від висоти  прикріплення  качана  (не 
 

менше 40–50 см) та відсутності пониклих   

качанів [12]. 

        Р. У. Югенхеймер вказує, що зменшен-

ня висоти  прикріплення  качана  на 1 см зу-

мовлює зниження рівня урожайності зерна на 

16,4 кг/га [10]. Характерно, що при відборі 

кращих гібридів для умов виробництва, висо-

та прикріплення качана відіграє важливу ро-

ль і розглядається як господарсько-цінна оз-

нака [13]. 

        У наших дослідженнях в усіх тесткросів  

висота   прикріплення  качана  була   понад 

50 см,  незалежно від років досліджень. 
       Середній показник висоти прикріплення  

качана  в  2013 р. у тесткросів був 83,4 см. 

Ліміти досліджуваної ознаки у них колива-

лись від 71,0  до  103,5 см.  Тесткроси у се-

редньому були на рівні зі стандартом Дніп-

ровський 181 СВ і поступались гібридам 

Оржиця 237 МВ та  Солонянський 298 СВ на 
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3,2  і 15,2 % відповідно.  

В 2014 р. у тесткросів середня висота 

прикріплення качана (100,6 см) була біль-

шою  на 17,1 %  порівняно з 2013 р., це  на 

8,1 % більше, ніж у гібрида-стандарта Дніп-

ровський 181 СВ, і менше порівняно з гібри-

дами Оржиця 237 МВ, Солонянський 298 СВ 

на 4,6 та 13,2 % відповідно. Розбіжність між 

крайніми її значеннями у тесткросів стано-

вила 35,0 см. 

         У 2015 р. цей показник у тесткросів був 

майже на рівні   значення  2014 р., але коефі-

цієнт варіації збільшився до 13,58 %, що 

свідчить про неоднозначну реакцію дослід-

жуваних тесткросів на умови року. Ліміти  

варіювали від 75,0 до 119,0 см,  за всі роки 

дослідження – це найбільша амплітуда коли-

вання. Порівняно зі стандартами середньо-

популяційне значення було майже на рівні 

гібрида  Дніпровський 181 СВ  і  менше, ніж 

у гібридів   Оржиця  237   МВ   та   Солонян-

ський 298 СВ  – на 5,5 і 13,2 % відповідно. 

          Кореляційний  аналіз  дає   можливість  

виявити  взаємодію між основними ознаками 

рослин в процесі добору, що в свою чергу 

позитивно впливає на ефективність іденти-

фікації цінних генотипів [14, 15]. Л. В. Ко-

зубенко [16] вказує, що визначення напрямку 

та сили зв’язків між окремими ознаками і 

властивостями вихідного матеріалу збільшує 

ефективність відбору зразків з господарсько-

цінними ознаками. 

Щодо можливості використання коре-

ляційних зв’язків для селекційних цілей, вва-

жається, що відбір, спираючись на них, не є 

ефективним, оскільки при їх аналізі одержу-

жують суперечливі результати. Однак це до-

помагає виявити причину різної реакції гено-

типів на неоднакові умови вирощування [16]. 

         У наших дослідженнях між більшістю 

господарсько-цінних ознак тесткросів та уро-

жайністю зерна простежувалась низька не-

гативна і середня позитивна залежність – від 

-0,32 (збиральна вологість зерна) у 2013 р. до 

0,33 (висота прикріплення качана) у 2014 р. 

(табл. 4). 
 

 

4. Коефіцієнти кореляції (r) між урожайністю зерна тесткросів константних ліній  

та їх господарсько-цінними ознаками 
 

Ознака 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

Збиральна вологість зерна -0,32 0,29 0,24 

Період «сходи - цвітіння качанів» -0,04 0,21 0,07 

Період «сходи - цвітіння волотей»  0,04 0,18 0,16 

Висота рослин  0,20 0,07 0,03 

Висота прикріплення качана  0,29 0,33 0,25 

 
         Висновки  

        Встановлена значна варіабельність основ-

них господарсько-цінних ознак у тесткросів 

константних ліній плазми Айодент у роки з 

різним рівнем вологозабезпечення. У тест-

кросів під впливом погодних умов суттєво 

змінювались такі показники, як урожайність 

зерна  (V = 11,72 %)  та  висота   прикріплення 

  

 качана (V = 10,77 %). 

         Виділено декілька тесткросів: ДК213 х 

ДК247,  ДК1274 х ДК951 та ДК1274 х ДК296 

з вищими показниками урожайності зерна 

порівняно з гібридами-стандартами. Всі вони 

не поступались останнім за основними госпо-

дарсько-цінними ознаками.  
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УДК 633.15:631.526.322 

Дзюбецкий Б. В., Абельмасов А. В. Характеристика тесткроссов раннеспелых линий кукурузы 

плазмы Айодент в условиях северной зоны Степи Украины.   

Зерновые культуры. 2018. Т 2.  № 1.  С. 5–13. 
Государственное учреждение Институт зерновых культур НААН,  ул. Владимира Вернадского 14,  

 г. Днепр, 490027, Украина 
    

Проведена оценка и добор за комплексом хозяйственно-ценных признаков тесткроссов ско-

роспелых константных линий (ДК555, ДК714/195, ДК744, ДK237, ДК216, ДК234, ДК213, ДК1274) 

плазмы Айодент относительно их адаптации к условиям степной зоны Украины. 

В 2013–2015 гг. изучено реакцию на погодные условия тесткроссов константных линий, что 

позволило установить  их урожайный потенциал и выявить лучшие хозяйственно-ценные признаки. 

В частности, урожайность зерна у них колебалась в пределах от 5,72 до 7,34 т/га при уборочной 

влажности от 11,2  до 21,1 %.  

Выделены тесткроссы – ДК1274 х ДК951, ДК1274 х ДК296 – с достоверно более высокой 

урожайностью зерна – соответственно на 0,30 и 0,82 т/га в сравнении со среднеспелым гибридом-

стандартом Солонянский 298 СВ и на 0,71 и 1,23 т/га –  среднеранним гибридом Оржица 237 МВ,    

хозяйственно-ценные признаки у них были на уровне или лучше, чем у стандартов. 

Ключевые слова: кукуруза, линия, Айодент, тесткросс, урожайность, корреляция. 
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Dziubetskyi B.V., Abelmasov O. V. Characteristics of test-crosses ofripening lines corn of plasma Iodentin 

the conditions of the northern zone of the Steppe of Ukraine. Grain Crops, 2018, 1 (1). 5–13. 
SE Institute of Grain Crops of National Academy of Agrarian Sciences, 14, Volodymyra Vernadskyi  Str.,  

Dnipro, 49027, Ukrainе 
    

World maize selection (Zea mays L.) ismainlybasedontheuseofrelatedlinesofvariousgeneticplasmas – 

Lancaster, Reid, Iodent, andothers. They are created mainly on the basis of special hybrid combinations 

obtained when crossing the best elite lines. A small quantity of such lines still allows you to synthesize a 

large quantity of different hybrid structures that react differently to self-pollination. At the same time, further 

progress in heterosexual selection is ensured by constant improvement of known basic models based on 

alternative groups of lines. 

The characterization and evaluation of test-crosses, while comparing them with the best standards, is 

a very important link in the selection of a new source material and the improvement of the early-season lines 

associated with the genetic plasma of  Iodent. It also allows you to set the correct direction of selection of the 

source material for a more effective result. 

 Assessment and selection on a complex of economic-valuable signs of test-crosses of ripening 

constant lines (DK555, DK714/195, DK744, DK237, DK216, DK234, DK213, DK1274) of plasma Iodent 

concerning their adaptation to the conditions of the zone Steppe of Ukraine. 

The research was carried out in the experimental farm "Dnipro" of the R&D Institute of Grain Crops 

of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine in 2013–2015.The source material was 8 early-season 

lines of the plasma Iodent: DK555, DK714/195, DK744, DK237, DK216, DK234, DK213 and DK1274. To 

determine their combination ability, 4 lines were used: testers of different genoplasms: DK247 (Mixed), 

DK296 (Lancaster), DK272 (BSSS х Laukon), DK951 (BSSS).The standards for testing the test-crosses 

were hybrids: early-season – Dniprovsky 181 SV, Middle-season – Orzhitsa 237 MV  and  Medieval –  Solo- 

niansky 298 SV. 

In our research, the test-cross hybrids of constant lines differed significantly in terms of the average  
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population yield of grain over the years. In particular, the grain yield in them varied from 5,72 to 7,34 t/ha 

at harvest moisture from 11,2  to 21,1 %, depending on water supply. In 2013 it was 1,62 t/ha higher than in 

2014 and by 0,94 t/ha compared to 2015. At the same time, test-crosses in 2013 on average exceeded the 

standards of the early-season Dniprovsky 181 SV at 1,19 t/ha and the mid-season standard Orzhitsa 237 MV 

at 0,18 t/ha, but yielded the medium-season hybrid Soloniansky 298 SV at 1,25 t/ha. In 2014 and 2015 all the 

test crops slightly exceeded the standard yield of the Dniprovsky 181 SV standard, but yielded to the other 

two. Regarding the length of the ladder period – the flowering of 50% of the cobblestones, then the test-

crosses lines studied on the average for 2013–2015, then it averaged 54,6 days, with fluctuations from 50 to 

57 days. This indicator in the standards of hybrids Dniprovsky 181 SV, Orzhitsa 237 MV and Soloniansky 

298 SV was 53,7; 54,3; 56,4 days, respectively. Testcroses were selected in which the length of the period of 

the staircase – the flowering of 50 % of male and female inflorescences was 1–7 days less than in the early-

season Dniprovsky 181 SV. Among them: DK555 х DK247, DK714/195 х DK296 and DK555 х DK272 

which in average for the years of research it was 54; 51,8 and 55 days, respectively. In years the course of 

our studies, the weather conditions were very constrictive for moisture, so it was possible to observe a 

significant variation in the height of plants in the test-crosses of constant lines. It's minimum average 

population (228,2 cm) was noted in 2013, and the maximum (275,0 cm) in 2015, which was close to the 

standards. The average height of attachment in 2013 they made 83,4 cm. Limits of the studied feature of test-

crosses varied from 71,0 to 103,5 cm. The test-crosses on average were at the level with the standard of 

Dneprovsky 181 SV and they were inferior to the Orzhitsa 237 MV hybrids and the Soloniansky 298 SV 

hybrid by 3,2 and 15,2 %, respectively.  

The results to the research in the 2013–2015, the reaction to the weather conditions of test-crosses of 

constant lines was studied, which allowed to reveal the peculiarities of the manifestation of their yield 

potential and indicators of economic-valuable signs. Highlight test-crosses DK1274 х DK951, DK 1274 х 

DK 296, exceeded the yield of grain, respectively, by 0,30 and 0,82 t/ha than the medium-season hybrid 

standard Soloniansky 298 SV and indicators of economic-value characteristics at the level or better than 

standards. 

Key words: maize, constant line, germplasmIodent, test-crosse, yield of grain, correlation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


