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   Здійснено добір та оцінку за комплексом селекційних ознак самозапилених ліній та сестрин-

ських гібридів плазми Айодент. Найвищу середню врожайність лінії (4,24 т/га) та сестринські 

гібриди (7,97 т/га) сформували в умовах 2013 р. і на 14,4 і 20,7 % відповідно нижчу в 2015 р.  Середня 

збиральна вологість зерна у гібридів  коливалася в межах від 12,9 % в 2014 р. до 17,6 % в 2013 р. 

Виділено 7 найбільш цінних генотипів з високими оцінками ЗКЗ за врожайністю зерна.  
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Світова селекція кукурудзи в основному базується на використанні споріднених ліній 

різної генетичної плазми. При їх створенні використовуються спеціальні гібридні комбінації,  

одержані при схрещуванні кращих елітних ліній [1–4]. Незважаючи на те, що таких ліній 

обмаль, можливо синтезувати значну кількість різних за структурою гібридів, які по-різному 

реагують на самозапилення [5]. При цьому дальший прогрес в гетерозисній селекції забез-

печується постійним удосконаленням відомих базових моделей, основою яких є альтерна-

тивні групи ліній [6, 7]. 

Мета нашої роботи – добір і оцінка за комплексом селекційних ознак нового скоро-

стиглого вихідного матеріалу плазми Айодент, адаптованого до умов степової зони України. 

Досліди проводились  протягом  2012–2015 рр. в ДП ДГ «Дніпро»  Інституту сільського 

господарства степової зони. У 2012 р. здійснювали програмні схрещування у селекційному 

розсаднику, а в 2013–2015 рр. випробовували  одержані тесткроси в контрольному 

розсаднику.  

Агротехнічні прийоми в дослідах виконувались  відповідно до  «Методики проведен-

ня польових дослідів з кукурудзою» [8, 9]. Вихідним матеріалом були скоростиглі само-

запилені лінії плазми Айодент: МС555, ДК714/195, ДК744, ДK237, ДК216, ДК234, ДК213, 

ДК1274, на основі яких за повною діалельною схемою було  одержано 56 простих сестрин-

ських гібридів.  

Для визначення комбінаційної здатності ліній та сестринських гібридів, створених з їх 

участю, використовували 4 лінії – тестери різних геноплазм: ДК 247 (Змішана), ДК 296 (Лан-

кастер), ДК 272 (BSSS  х  Лаукон), ДК 951 (BSSS). При випробуванні ліній стандартом була 

широко використовувана в практичній селекції лінія ДК744, а для тесткросів – ранньостиг-

лий гібрид Дніпровський 181 СВ, середньоранній – Оржиця 237 МВ та середньостиглий – 

Солонянський 298 СВ. 

Погодні умови у роки проведення досліджень складались по-різному. Температура 

повітря в період вегетації  2013 р. перевищувала  середні багаторічні показники на 1,3 ˚С.  

Посушливі явища протягом весняно-літнього періоду мали місце у 2013 р. та 2015 р., але 

друга половина 2013 р. за кількістю опадів практично не відрізнялась від середніх 

багаторічних показників. В 2015 р. перший період вегетації відзначався сприятливими 

умовами для росту та розвитку рослин кукурудзи, проте аномально суха погода, яка 

утримувалася з третьої декади липня по другу декаду вересня, призвела до значних втрат 

урожаю зерна – він був найнижчий за роки досліджень (3,36 т/га). Максимальну середню 

врожайність зерна (4,24 т/га) лінії та сестринські гібриди (7,84 т/га) сформували в 2013 р. і на 

14,4 та 20,7 % відповідно нижчу в 2015 р.  (табл. 1). 

Щодо конкретних ліній, то найвищою урожайністю зерна відзначалась лінія МС555 – 

5,35 т/га і перевищувала лінію-стандарт ДК744 за цим показником на 0,13 т/га. У решти ліній 

середня урожайність зерна  поступалась стандарту на 0,89–3,06 т/га. 

Важливим показником характеристики ліній є стабільність урожайності зерна за рока-

ми. Найменшими коливаннями цього показника характеризувались лінії ДК237 та ДК1274. У 
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першої з них урожайність зерна становила 3,19 т/га в 2013 р. і 3,52 т/га в 2015 р., а в лінії 

ДК1274  –  відповідно 4,57 та 4,21 т/га. 
  

1. Врожайність та вологість зерна константних ліній плазми Айодент 
 

 Лінія 
Урожайність зерна , т/га Вологість зерна, % 

2013 р. 2014 р. 2015 р. Х 2013 р. 2014 р. 2015 р. Х 

ДК714/195 4,19 2,61 2,76 3,19 16,3 15,3 13,2 14,9 

ДК744 6,37 3,86 5,44 5,22 16,1 13,2 13,9 14,4 

МС555 6,09 4,40 5,56 5,35 16,8 12,4 13,6 14,3 

ДК237 3,19 3,45 3,52 3,39 16,5 13,0 13,5 14,3 

ДК216 3,08 2,63 2,29 2,67 15,5 12,9 13,5 14,0 

ДК213 4,61 3,32 3,81 3,91 16,2 12,6 13,9 14,2 

ДК1274 4,57 4,4 4,21 4,39 17,7 12,9 13,2 14,6 

ДК234 1,84 2,23 2,41 2,16 16,2 12,9 13,5 14,2 

Х 4,24 3,36 3,63 3,79 16,4 13,2 13,5 14,4 

HIP05 0,18 0,15 0,17  0,69 0,61 0,63  
 

Поряд з ними виявлені лінії зі значним  варіюванням урожайності зерна. Зокрема у 

лінії ДК744 різниця між максимальним і мінімальним значенням  становила 2,51 т/га (34,4 

%),  а в лінії ДК213 – 1,29 т/га (28,2 %). 

Збиральна вологість зерна вихідного матеріалу є однією з найважливіших селекційних 

ознак,   визначається вона переважно генотипом ліній і гібридів, а також погодними умовами 

в період їх визрівання. Згідно з результатами наших  досліджень  в  середньому  за  роками  у 

всіх ліній вона була  майже однаковою і коливалась від 14,0 % у лінії ДК216 до 14,9 % у лінії 

ДК714/195.  Щодо окремих років, то мінімальний середній показник збиральної вологості 

зерна був у 2014 р. (13,2 %), а максимальний –  у 2013 р. (16,4 %). Більш значною була 

диференціація ліній за збиральною вологістю в 2013 р. – від 15,5 % (ДК216) до 17,7 % 

(ДК1274). Характер варіювання цієї ознаки у ліній за роками був близьким, ліміти становили 

1,6–5,8 %. 

Найвищий рівень урожайності зерна серед сестринських гібридів у середньому за три 

роки був у МС555 х ДК237 (9,43 т/га), а мінімальний – у ДК234 х ДК216 (5,81 т/га) (табл. 2).  

Досить високі значення цього показника були у гібридів ДК744 х МС555,  ДК216 х 

ДК237, ДК714/195 х ДК237 – 7,65; 7,81; 7,99 т/га відповідно. Найвищою стабільністю за 

роками   відзначався гібрид ДК744 х МС555. Стресові умови 2015 р. значно вплинули на 

показники гібридів ДК1274 х ДК213, ДК714/195 х МС555 – їхня  продуктивність знизилась 

на 38,4 і 39,0 % відповідно.  

Середня збиральна вологість зерна у гібридів варіювала у межах  від 12,9 %  в 2014 р. 

до 17,6 % в 2013 р. У середньому за роки досліджень максимальне (16,2 %)  значення цього 

показника  встановлено у гібрида ДК237 х ДК213, а мінімальне – у ДК237 х ДК1274 (13,5 %).  

Одночасно з оцінкою per se ліній та сестринських гібридів у 2013–2014 рр. вивчалась 

урожайність і вологість зерна тесткросів, одержаних на їхній основі. Подібно до ліній і 

сестринських гібридів у тесткросів спостерігалось значне  варіювання  вказаних показників 

за роками (табл. 3). 
 

Зокрема коефіцієнти варіації урожайності зерна становили 10,9 % у 2013 р. і 10,0 % у 

2014 р., а вологості – 6,5 і 2,8 % відповідно. Середня урожайність зерна тесткросів досягала 

7,36 т/га в 2013 р., однак  в 2014 р. мало місце її зниження майже на 20,0 %.  
 

Причому  тесткроси,  у  середньому,  відзначалися  нижчою  на 0,19 т/га  урожайністю 

зерна порівняно з середньораннім гібридом Оржиця 237 МВ і на 1,24 т/га – з 

середньостиглим гібридом-стандартом Солонянський 298 СВ,  проте на 1,20 т/га 

перевищували показник ранньостиглого гібрида Дніпровський 181 СВ. 
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2. Врожайність та вологість зерна сестринських гібридів плазми Айодент 
 

  Гібрид 
Урожайність зерна, т/га 

Х 
Вологість зерна, % 

Х 
2013 р. 2014 р. 2015 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

ДК234 х ДК216 6,04 6,39 5,01 5,81 17,2 12,6 14,2 14,7 
ДК237 х ДК213 6,52 6,15 6,02 6,23 20,2 13,8 14,6 16,2 

МС555 х ДК213 7,08 6,61 5,20 6,30 17,8 13,4 13,4 14,9 

ДК237 х ДК1274 6,98 6,78 6,42 6,73 15,9 11,8 12,8 13,5 

ДК1274 х ДК213 6,18 10,83 4,49 7,17 17,6 13,3 14,8 15,2 

ДК714/195 х МС555 10,17 7,20 5,38 7,58 15,5 13,1 14,0 14,2 

ДК744 х МС555 7,78 7,65 7,52 7,65 18,2 12,8 14,0 15,0 

ДК216 х ДК237 9,23 8,03 6,18 7,81 18,1 12,1 13,7 14,6 

ДК714/195 х ДК237 9,89 6,99 7,09 7,99 18,2 13,7 14,3 15,4 

МС555 х ДК237 9,87 10,91 7,52 9,43 17,4 12,3 14,4 14,7 

 Х 7,97 7,75 6,08 7,27 17,6 12,9 14,0 14,8 

НІР05 0,34 0,33 0,26 – 0,77 0,54 0,61 – 

Lim (min-max) 
6,04–
10,17 

6,15–
10,91 

4,49– 
7,52 

5,81– 
9,43 

15,5– 
20,2 

11,8– 
13,8 

12,8– 
14,8 

13,5–
16,2 

 
 

3. Параметри варіювання врожайності та вологості зерна тесткросів ліній  

і сестринських гібридів плазми Айодент 
 

Тесткрос  Показник 
Урожайність зерна, т/га Вологість зерна, % 

2013 р. 2014 р. 2013 р. 2014 р. 

Лінії 
Х ± sх 7,34 ± 0,17 5,72 ± 0,13 21,1 ± 0,25 12,8 ± 0,06 

V, % 10,10 11,71 5,39 2,52 

Lim (min-max) 5,83–8,69 4,62–7,06 19,1–22,8 12,4–13,8 

Сестринські  

гібриди 

Х ± sх 7,36 ± 0,07 5,92 ± 0,04 21,0 ± 0,12 12,8 ± 0,03 

V, % 11,13 9,72 6,68 2,85 

Lim (min-max) 5,72–9,31 4,22–7,13 17,8–24,2 12,1–14,0 

Дніпровський 181 СВ 6,15 4,88 22,5 12,6 

Оржиця 237 МВ 7,16 6,18 23,6 13,0 

Солонянський 298 СВ 8,59 6,61 25,9 13,0 
 

В 2014 р. така тенденція теж мала місце. Так, середньопопуляційна  врожайність зерна 

тесткросних гібридів  перевищувала стандарт Дніпровський 181 СВ на 1,06 т/га, але 

виявилася меншою на 0,36 т/га порівняно з гібридом Оржиця 237 МВ і на 0,79 т/га  – з 

гібридом Солонянський 298 СВ. 

Слід відзначити, що за роки досліджень, максимальні ліміти врожайності зерна тест-

кросів суттєво перевищували  показники гібридів-стандартів (в 2013 р. на 0,72 т/га,  в 2014 р. 

на 0,52 т/га).  

 Щодо ознаки збиральна вологість зерна, то в більш посушливому 2014 р. її середні 

показники  у тесткросів становили 12,8 %, а в сприятливому 2013 р. – 21,1 %. Ліміти  коли-

вань були в межах 17,8–24,2 % у 2013 р. та 12,1–14,0 % у 2014 р. 

У 2013 р. тесткроси в середньому мали значення цього показника нижчі за стандарт 

гібрид Солонянський 298 СВ на 4,8 %, а порівняно зі стандартами Дніпровський 181 СВ 

(22,5 %) та Оржиця 237 МВ (23,6 %)  – на 1,4 та 2,5 %  відповідно. 

В 2014 р. мінімальна збиральна вологість зерна була у гібрида-стандарту Дніпров-

ський 181 СВ (12,6 %), що на 0,2 % менше, ніж середньопопуляційне її значення у тест-

кросних гібридів. Порівняно з гібридами Оржиця 237 МВ і Солонянський 298 СВ ця різниця  

виявилась несуттєвою.  

Одне із основних завдань наших досліджень – визначення загальної (ЗКЗ) і специфіч-

ної (СКЗ) комбінаційної здатності ліній та сестринських гібридів.  
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За результатами вивчення урожайності зерна тесткросів були визначені ефекти ЗКЗ та 

варіанси СКЗ ліній і сестринських гібридів. Для більш системної  оцінки за показниками 

ефектів ЗКЗ був проведений їх розподіл на умовні класи відносно середньої по досліду. 

Розподіл сестринських гібридів за класами ефектів ЗКЗ  щодо ознаки «врожайність зерна»  

свідчить про те, що в 2013 р. найбільшу кількість зразків (42 %)  включено до 2 класу  і по 29 

% – до 1 та 3 класів,  а в 2014 р. відповідно 40 %  зразків  – до 2 класу і по 30 %  –  до 1 і 3 

класів. Кращі із ліній і сестринських гібридів за оцінками ефектів ЗКЗ  наведені в таблиці 4. 
 

4. Загальна комбінаційна здатність (ЗКЗ) і варіанси специфічної комбінаційної здатності (СКЗ) 

за врожайністю зерна кращих ліній і сестринських гібридів плазми Айодент 
 

Лінія*, гібрид 
Ефекти ЗКЗ, т/га Класи значень ЗКЗ Варіанса СКЗ 

2013 р. 2014 р. 2013 р. 2014 р. 2013 р. 2014 р. 

ДК744 (стандарт)* -0,03 -0,46 2 3 0,34 0,00 

МС555* 0,47 0,52 1 1 0,04 0,16 

ДК237* 0,30 0,13 1 2 0,29 0,38 

ДК213* 0,84 0,46 1 1 -0,03 -0,02 

ДК714/195 х ДК237 0,40 0,06 1 2 -0,01 0,96 
ДК237 х ДК714/195 0,51 0,06 1 2 0,71 0,79 
ДК744 х МС555 0,33 -0,23 1 3 0,53 0,51 
ДК216 х ДК744 0,89 0,46 1 1 0,22 0,39 
МС555 х ДК237 0,44 0,30 1 1 0,18 0,58 
ДК237 х МС555 0,22 0,06 2 2 0,00 0,51 

МС555 х ДК213 0,42 0,60 1 1 0,74 -0,01 
ДК213 х МС555 0,35 0,08 1 2 0,20 0,28 
ДК237 х ДК213 0,33 0,25 1 1 -0,02 0,29 
ДК213 х ДК237 0,46 - 1  - 0,04 - 
ДК237 х ДК1274 0,09 0,26 2 1 0,33 0,16 
ДК1274 х ДК213 0,09 0,00 2 2 0,46 -0,01 

НІР 0,05 0,22 0,22 - - - - 
            

              Сума ефектів  ЗКЗ ≠ 0 у зв'язку з тим, що представлена неповна матриця схрещувань. 
 

Найвищі оцінки ефектів виявлені у ліній: МС555 – 0,47 т/га в 2013 р. та 0,52 т/га в 

2014 р., ДК213 – 0,84 та 0,46 т/га  і сестринських гібридів: ДК216 х ДК744  –  0,89  і  0,46 т/га   

та МС555 х ДК213  – 0,42  і 0,60 т/га відповідно рокам.  

Незважаючи на  суттєво різні погодні умови в період досліджень, процентне співвід-

ношення сестринських гібридів за класами було подібним, як і у ліній. Проте у деяких з них  

простежувалося варіювання оцінок за роками. Зокрема гібриди ДК714/195 х ДК237, ДК237 х 

ДК714/195 мали в 2013 р. оцінки ефектів ЗКЗ відповідно 0,40 та 0,51 т/га  і були  занесені до 

1 класу, а в 2014 р. – 0,06 т/га, що відповідало 2 класу.  Гібрид ДК237 х ДК216, який в 2013 р. 

належав до 1 класу, у 2014 р. за рівнем оцінки ЗКЗ (-0,24 т/га)  ввійшов до 3 класу, що 

свідчить про його низьку стабільність за різних умов вирощування. 

Нами досліджено взаємозв'язок між оцінками  ефектів  ЗКЗ  у  ліній  і  сестринських 

гібридів, одержаних з їх участю. Коефіцієнти кореляції становили 0,11 в 2013 р. та 0,62 в 

2014 р.,  що  вказує на не досить тісний взаємозв’язок, особливо в більш стресові роки. 

Важливого значення при визначенні комбінаційної здатності набуває оцінка варіанс 

СКЗ,  оскільки можливо простежити специфіку взаємодії генотипу з тим або іншим тестером 

в певній комбінації схрещувань. Сучасна селекція гібридної кукурудзи базується на ство-

ренні ліній, які б поєднували  в собі високі оцінки ефектів ЗКЗ та варіанс СКЗ, що  уможлив-

лює виявити специфічні гібридні комбінації з максимальним рівнем як урожайності зерна, 

так і інших ознак. Серед ліній, які вивчались, найбільшою мірою цій вимозі відповідали 

ДК237 і МС555, а також сестринські гібриди ДК216 х ДК744, ДК237 х ДК714/195, ДК237 х 
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МС555. Одержано підтвердження раніше відомого факту щодо більшої залежності від 

зовнішніх умов оцінок варіанс СКЗ  порівняно з оцінками ефектів ЗКЗ. 
 

Висновок  

Стресові умови вирощування вимагають якісної оцінки нового вихідного матеріалу 

при селекції гібридів кукурудзи, добре пристосованих до конкретних умов вирощування, з 

метою одержання високих і стабільних урожаїв, що є одним з першочергових завдань 

виробників сільськогосподарської продукції. 

Найвищими середніми значеннями урожайності зерна за 2013–2015 рр.  відзначались 

вихідні лінії МС555 та ДК744. Найбільш стабільними показниками урожайності зерна  

протягом років досліджень характеризувалися лінії  ДК237 та ДК1274. 

Виявлено 7 найбільш цінних генотипів з високими оцінками ЗКЗ  щодо урожайності 

зерна. Встановлено низький (в 2013 р.) та середній достовірний зв’язок (в 2014 р.) між 

показниками комбінаційної здатності за врожайністю зерна ліній та одержаних на їхній базі 

сестринських гібридів. 

Виділені сестринські гібриди, які поєднували в собі високі ефекти ЗКЗ та високі варі-

анси СКЗ протягом років досліджень: ДК714/195 х ДК237, ДК237 х ДК714/195 та ін. На їхній 

основі започаткований новий цикл робіт зі створення скоростиглих ліній плазми Айодент. 
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