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Наведено результати дослідження варіювання основних селекційних ознак у 61 лінії  розлусної 

кукурудзи, які були створені в лабораторії селекції кукурудзи харчового напрямку використання 

Державної установи Інститут зернових культур НААН. 

Встановлено, що більшість зразків належать до середньостиглої та середньоранньої груп 

стиглості і придатні для механізованого збирання врожаю. Виявлено, що переважна кількість ліній 

розлусної кукурудзи має  такі  параметри: середній за довжиною (11–14 см) і тонкий (діаметром 2–

3 см) качан, кількість рядів зерен  коливається у межах від 10 до 16 шт., кількість зерен в ряду – від 

26 до 35 шт., маса 1000 насінин – від 100 до 200 г.  

 З'ясовано, що у разі більш екстремальних умов вирощування має місце зменшення середніх, мі-

німальних та максимальних  показників за  всіма ознаками.  

Встановлено, що значне варіювання спостерігалось за такими  ознаками, як «висота прикріп-

лення качана», «довжина качана», «кількість зерен в ряду»; значне і середнє – «маса 1000 насінин»; 

середнє – «висота рослин», «діаметр качана», «кількість рядів зерен» та слабке – «сходи – цвітіння 

50 % волотей», «сходи – цвітіння 50 % качанів». Виділено лінії з максимальним і мінімальним про-

явом вказаних селекційних ознак. 

          Ключові слова: селекція, розлусна кукурудза, лінія, селекційні ознаки, параметри варіювання, 

вихідний матеріал. 
  

Підвид кукурудзи розлусної (Zea mays 

everta Sturt.) є одним з найдавніших. За да-

ними археологів найбільш древні залишки 

розлусної кукурудзи були знайдені в штаті 

Нью-Мексіко і датуються 2500 р. до н. е. [1]. 

В доісторичних перуанських могильниках 

знайдено глиняний посуд для підсмажування 

кукурудзи, а поряд зерно з вивернутим назо-

вні ендоспермом. Подібні знахідки зустрі-

чаються також в Чилі, де сухий клімат спри-

яє ідеальному зберіганню зерна [2]. 

Існує думка, що розлусна кукурудза 

виникла від кременистої внаслідок генетич-

ної мутації, але той факт, що здатність до  

розлущування контролюється багатьма ге-

нами робить цю гіпотезу малоймовірною. 

Найвірогідніше природна та штучна еволю-

ція йшла в зворотному напрямку або парале-

льно.   

За формою зернівки розрізняють два 

основні типи розлусної  кукурудзи:  рисову – 

з загостреною дзьобоподібною верхівкою і 

перлову – з округлою. У  60-х роках  двадця-

того століття в США промислове значення 

мали 6 сортів розлусної кукурудзи: Куін Гол-

ден, Білозерна рисова, Японська безплівчас-

та, Іспанська, Південноамериканська та Су-

пер Голд. В подальшому за рахунок цих сор-

тів були виведені самозапилені лінії кукуру-

дзи, які стали основою для створення сучас-

них гібридів розлусної кукурудзи. 

Кукурудза розлусна має певні біологіч-

ні особливості, які вирізняють її серед інших 

підвидів, в першу чергу, зубовидного  і  кре- 
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менистого. Рослини розлусної кукурудзи 

формують велику кількість качанів, а також 

багато бокових пагонів різної висоти з добре 

розвинутим зеленим листям, яке не втрачає 

свого привабливого вигляду навіть після до-

стигання качанів [3]. У розлусної кукурудзи 

менш розвинута коренева система  порівняно 

із зерновою, тому її рослини частіше виля-

гають і відзначаються меншою посухостій-

кістю [4]. А ось волоть у неї – більших роз-

мірів, при цьому кінчики бокових гілочок 

звисають до низу ніби гілочки плакучої вер-

би. Завдяки такій особливості розлусна ку-

курудза продукує набагато більше пилку, 

ніж зернова. Вона значніше пошкоджується 

шкідниками [5]. 

Качани розлусної кукурудзи менші за 

розмірами і з дрібним  зерном. Маса 1000 

зерен у сортів і гібридів цієї кукурудзи коли-

вається в межах від 35 до 240 г [6–8]. У пе-

реважної більшості форм лусочки стрижня 

мають біле забарвлення, а колір зернівки мо-

же бути різним: білим, жовтим, оранжевим, 

червоним, блакитним, чорним, фіолетовим.  

 Зернівка кукурудзи розлусної дуже 

тверда, склоподібна, майже повністю запов-

нена роговидним ендоспермом. Вона містить 

13,0–18,0 % білка, 63,7–70,9 % крохмалю та 

4,2–5,7 % олії [9–12]. Головна особливість 

розлусної кукурудзи  –  збільшення  об’єму 

зернівки при підсмажуванні. 

Мета дослідження – вивчення ліній 

розлусної кукурудзи за комплексом селек-

ційно-цінних ознак. 

Матеріали та методи дослідження. 

Вихідним матеріалом були лінії розлусної 

кукурудзи, створені в лабораторії селекції 

кукурудзи харчового напрямку використання 

Державної установи Інститут зернових куль-

тур НААН. 

Досліди проводили на Синельниківсь-

кій селекційно-дослідній станції протягом 

2016–2018 рр. Площа  посівної ділянки ста-

новила 4,2 м
2
, густота стояння 40 тис. рос-

лин/га, повторність – дворазова. Сівбу про-

водили селекційною сівалкою, густоту сто-

яння рослин формували в фазі 5-листків вру-

чну. Агротехнічні прийоми відповідали зага-

льноприйнятим рекомендаціям, викладеним 

у методиці польового досліду. Статистичну 

достовірність експериментальних даних роз-

раховували шляхом дисперсійного аналізу за 

Б. О. Доспєховим [13]; варіювання селекцій-

них ознак ліній визначали за «Класифікато-

ром-довідником виду Zea mays L.» [14]. Ма-

тематичну обробку даних проводили на пер-

сональному комп’ютері з використанням 

спеціальних прикладних програм Microsoft 

Office Excel (Statistica). 

За даними Синельниківської агромете-

орологічної станції погодні умови в 2016–

2018 рр. характеризувались як жаркі і посу-

шливі. За період вегетації сума ефективних 

температур  понад 10 
о
С переважала серед-

ньобагаторічні показники на 283,0–471,5
 о

С. 

У літній період вегетації мав місце недобір 

опадів порівняно з середньобагаторічними 

даними:  2016 р.  (червень  -23,4 мм; липень  

-41,2 мм;   серпень  -18,4 мм);   2017 р.  (ли-

пень  -24,5 мм; серпень  -34,3 мм); 2018 р. 

(червень -15,5 мм; серпень  -35,0 мм). Отже, 

такі погодні умови негативно вплинули на 

ріст і розвиток рослин кукурудзи.  

Результати дослідження. Робоча ко-

лекція ліній розлусної кукурудзи лабораторії 

селекції кукурудзи харчового напрямку ви-

користання налічує 61 зразок, із них перло-

вий тип зерна в 34, а рисовий – у 27 ліній.  

Забарвлення зерна жовте, жовто-оранжеве, 

оранжеве, стриженя біле.  

Тривалість  міжфазних  періодів «схо-

ди – цвітіння 50 % волотей» і «сходи – цві-

тіння 50 % качанів» є однією з основних се-

лекційних ознак ліній, яка безпосередньо по-

в’язана зі скоростиглістю. Оскільки в роки 

досліджень цвітіння кукурудзи припадало на 

період спеки та ґрунтової і повітряної посу-

хи, рослини страждали від нестачі вологи  і 

високих температур. При цьому у багатьох 

зразків простежувалось відмирання нижніх 

листків, а верхні – втрачали тургор і згорта-

лися.  

За таких умов у деяких ліній спосте-

рігалась дихогамія (за протерандрічним ти-

пом). З даних  таблиці 1 видно,  якщо середні 

значення тривалості періоду від сходів до 

цвітіння  незначно відрізнялася один від од-

ного, то протерандрія суцвіть утримувалась 

3,2–3,4 доби.  

Першою цвіла лінія  ІКР 17-2 (56 діб), а 

останніми – ІКР 1-1 та  ІКР 8-8 (78 діб). У 

2016 р. протерандрією понад 4 доби було 

охоплено 24,5 % ліній, а  8,2 %  ліній відзна-

чалися частковим усиханням волоті або пов-
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ною стерилізацією. Подібна ситуація була і в 

2017 р.: 20,0 % ліній мали ознаки протеранд-

рії, чоловічі суцвіття усихали у ліній ІКР 11-

7, ІКР 11-4, ІКР 11-5, ІКР 72-1 та ІКР 91-2. 

Таке становище пояснюється особливостями 

походження розлусної кукурудзи, що й зу-

мовлює низьку стійкість рослин до посуш-

ливих і спекотних умов. В той же час серед 

ліній робочої колекції виявлені посухо- та 

жаростійкі зразки, такі як: ІКР 2-2, ІКР 2-3, 

ІКР 21, ІКР 36-3 та ін. 

          З літературних джерел відомо,  що  іс-         
  

1. Параметри варіювання основних селекційних ознак у ліній розлусної кукурудзи 

 (2016–2018 рр.) 
  

Показники 
Середнє, 

х ± sx 

Lim 

(min-max) 

Розмах 

варіації, 

 R 

Коефіцієнт 

варіації,  

V % 

НІР 05 

Тривалість періоду 

«сходи – цвітіння 

50 % волотей», діб 

2016 р. 65,7 ± 0,49 56,0–72,0 16,0 8,8 1,35 

2017 р. 66,5 ± 0,58 56,0–77,0 24,0 9,7 1,61 

Тривалість періоду 

«сходи – цвітіння 

50 % качанів», діб 

2016 р. 68,9 ± 0,61 58,0–78,0 20,0 7,9 1,68 

2017 р. 69,9 ± 0,67 58,0–78,0 20,0 8,5 1,86 

Висота рослин, 

 см 

2016 р. 150,5 ± 5,51 126,6–180,4 53,8 18,6 15,3 

2017 р. 137,5 ± 5,62 108,6–164,6 56,0 21,0 15,6 

2018 р. 135,7 ± 6,62 110,2–168,8 58,6 20,4 18,3 

Висота прикріплення 

качана,  

см 

2016 р. 59,3 ± 3,30 33,0–86,8 53,8 44,7 9,13 

2017 р. 52,8 ± 3,84 30,0–79,8 49,8 39,5 10,6 

2018 р. 42,2 ± 4,38 25,8–64,4 38,6 51,7 12,1 
 

нує високий позитивний кореляційний зв'я-

зок між тривалістю періодів «сходи – повна 

стиглість», «сходи – цвітіння 50 % качанів»  і 

«сходи – цвітіння 50 % волотей» [15].   

         Орієнтуючись на цвітіння ліній-стан-

дартів зернової кукурудзи кременистого і зу-

бовидногого  підвидів  –  F 2, P 346 та  ГК 26, 

матеріал колекції було розділено за групами 

стиглості: ранньостиглі лінії – 1 (1,6 %), се-

редньоранні – 30 (49,2 %), середньостиглі – 

26 (42,6 %) середньопізні – 2 (3,3 %) та піз-

ньостиглі – 2 (3,3 %). 

         Отже, основою колекції є середньоран-

ні та середньостиглі лінії. Низькі коефіцієнти 

варіації за тривалістю періодів від сходів до 

цвітіння свідчать про однорідність досліджу-

ваного матеріалу, що унеможливлює здійс-

нювати подальший добір за цією ознакою. 

         Висота рослин ліній розлусної куку-

рудзи цікавить селекціонерів через низку 

причин. По-перше, встановлено, що цей по-

казник часто впливає на висоту гібрида; по-

друге, має місце позитивний кореляційний 

зв'язок між висотою рослин і висотою прик-

ріплення качана; по-третє, такі лінії краще 

вирощувати в насінницьких посівах. 

У 2016 р. за висотою рослин лінії поді- 

лялися на дві групи відповідно класифікації 

УПОВ: довгі – 55,7 % та середні – 44,3 %. 

Середньопопуляційна висота рослин дорів-

нювала 150,5 ± 5,51, найвищими  були рос-

лини  лінії  ІКР 30/24-1 – 180,4 см. У 2017 р.  

їх середня висота становила  137,5 ± 5,62 см. 

За даною ознакою розрізняли такі групи лі-

ній: довгі – 14,8 %,  середні – 62,3 % і корот-

кі – 22,9 %. Найбільшою висотою цього року 

відзначалися рослини лінії ІКР 37/17/ 72-6 – 

168,8 см, а найменшою – ІКР 16/75/24-3 – 

110,2 см. 

У 2018 р. погодні умови були менш 

сприятливими, ніж в попередні роки, тому 

середньопопуляційна висота рослин станови-

ла 135,7 ± 6,62 см. Розмах варіювання за ці-

єю ознакою дорівнював 58,6 см, а lim – 110,2 

(ІКР 16/3-2) – 168,8 см (ІКР 37/17/72-3). Най-

більшою – 60,8 % була група ліній з серед-

ньою висотою рослин. До груп довгі і корот-

кі потрапила однакова кількість зразків – 

19,6 %. Отже, рослини досліджуваних ліній 

відзначалися переважно середньою висотою, 

а межі варіювання  значень цього показника 

дали можливість  вести ефективний добір. 

 Умовою механізованого збирання вро- 

жаю кукурудзи при нівелюванні втрат  є  ви- 
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сота прикріплення качана понад 40 см. Се-

реднє значення цієї ознаки у ліній колекції в 

2016 р. було 59,3 ± 3,30 см, у 2017 р. – 52,8 ± 

3,84 см, а в 2018 р – 42,2 ± 4,38.  В перший 

рік дослідження висотою прикріплення кача-

на  понад 40 см  відзначалось 91,8 % ліній,  в 

наступний  – 54,1 %, а на третій – 52,0 %. От-

же, за відносно сприятливих умов вирощу-

вання майже всі лінії відповідали вимогам 

виробництва, а значне варіювання за цією оз-

накою уможливило виявити кращі серед них. 

        Урожайність зерна є складною комп-

лексною ознакою, яка залежить, в першу 

чергу, від елементів структури качана, серед 

яких провідну роль відіграє його довжина.   

За даними таблиці 2 довжина качана у ліній 

розлусної кукурудзи в 2016 р. коливалась в 

межах  від 8,4  до 19,2 см, в 2017 р. – від 7,0 

до 18,0 см, а в 2018 р. – від  8,0  до 17,3 см. 

Максимальне середнє значення цієї ознаки 

відмічалося в 2016 р. (14,1 ± 0,91 см), а міні-

мальне – в 2018 р. (13,0 ± 0,87 см). Залежно 
 

2. Параметри варіювання елементів структури качана у ліній розлусної кукурудзи 

(2016–2018 рр.) 
 

Показники 
Середнє, 

х ± sx 

Lim 

(min-max) 

Розмах 

варіації, R 

Коефіцієнт 

варіації, V % 
НІР 05 

Довжина 
качана,  

см 

2016 р. 14,1 ± 0,91 8,4–19,2 10,8 33,4 2,51 

2017 р. 13,9 ± 0,73 7,0–18,0 11,0 36,2 2,02 

2018 р. 13,0 ± 0,87 8,0–17,3 9,3 27,7 2,41 

Діаметр 
качана, 

 см 

2016 р. 2,78 ± 0,09 1,9–3,3 1,4 20,4 0,23 

2017 р. 2,65 ± 0,09 2,0–3,2 1,2 16,5 0,23 

2018 р. 2,63 ± 0,11 1,9–3,1 1,2 19,4 0,31 

Кількість 
рядів зерен, 

шт. 

2016 р. 14,2 ± 0,62 11,2–18,8 7,6 24,0 1,72 

2017 р. 13,2 ± 0,64 10,0–16,0 6,0 21,0 1,76 

2018 р. 13,8 ± 0,75 10,0–18,5 8,5 21,7 2,02 

Кількість 
зерен в ряду, 

шт. 

2016 р. 27,8 ± 2,17 16,0–41,0 25,0 37,4 6,01 

2017 р. 26,6 ± 2,10 15,0–34,0 19,0 33,8 5,94 

2018 р. 27,5 ± 2,32 14,8–39,0 24,2 31,7 6,42 

Маса  
1000 насінин,  

г 

2016 р. 139,8 ± 1,42 103,3–197,1 81,0 20,3 3,92 

2017 р. 120,8 ± 2,50 48,0–182,9 134,9 26,4 6,94 

2018 р. 123,4 ± 3,03 84,5–169,8 85,3 20,7 8,39 
 

від погодних умов розміри качанів значно 

варіювали. В 2016 р. довгий качан сформу-

вали 39,3 %, в 2017 р. – 31,1, а в 2018 р. – 

13,1 % ліній. Короткий качан (≤ 10 см) мали 

6,6 % зразків. Найкоротшим (7,0 см)  він був 

у лінії ІКР 9-2. Найдовшим (19,2 см) качаном 

відзначалась лінія ІКР 2-3.  

Протягом трьох років спостережень ко-

ефіцієнти варіації за довжиною качана мали 

високі значення, що стало підставою для  

ведення ефективного добору кращих ліній за 

цією ознакою.  

Розлусна кукурудза на відміну від ін-

ших підвидів  має тонкий качан, тому серед-

нє значення цієї ознаки в 2016 р. було 2,78 ± 

0,09 см, в 2017 р. – 2,65 ± 0,09 см,  в 2018 р. – 

2,63 ± 0,11 см. Дуже тонкий качан в 2016 р.  

був у лінії ІКС 8-8 – 1,9 см, а 9 зразків  мали  

середній діаметр качана. Серед них такі лінії, 

як ІКС 37/17/72-9, ІКС 11-3, ІКС 11-7, ІКС 24 

та ін. Максимальне  значення  цієї ознаки бу- 

ло  в лінії ІКС 2-3 – 3,3 см. 

Жаркі та посушливі умови негативно 

вплинули на озернення качанів. Через високу 

температуру повітря та низьку вологість у 

ліній розлусної кукурудзи спостерігалося 

усихання волотей та приймочок качанів, пи-

ляки іноді не виходили з колосових лусочок, 

а життєздатність пилку була зниженою. За 

таких умов качани погано запилювалися, а  

внаслідок дефіциту вологи деяка частина зе-

рен  мала ознаки  щуплості.  

Кількість рядів зерен вважається ста-

лою ознакою, але за екстремальних умов ви-

рощування вона набуває значної мінливості. 

В 2016 р. середнє значення цієї ознаки було 

14,2 ± 0,62 шт., в 2017 р. – 13,2 ± 0,64 шт., а в 

2018 р. – 13,8 ± 0,75 шт. Найменша кількість 

рядів зерен – 10 шт. була у лінії ІКР 72-1, а 

найбільша – 18,8 шт. у лінії ІКР 2-3. За цією 

ознакою розрізняли такі групи: 1) незначна 

кількість рядів зерен (10–12 шт.): в 2016 р. – 



        Зернові культури. Том 4. № 1. 2020. С. 5–11          https://doi.org/10.31867/2523-4544/0100 9  

13,1 %, в 2017 р. – 59,0 %, в 2018 р. – 37,7 % 

ліній; 2) середня  (14–16 шт.): в 2016 р. –  

85,2 %, в 2017 р. – 41,0 %, в 2018 р. – 57,4 % 

ліній;  3)  велика (18–20 шт.):  в  2016  р. – 

1,7 % та в 2018 р. – 4,9 % ліній.  Коефіцієнти 

варіації  набували  середніх значень (21,0–

24,0 %), що уможливило здійснити  добір не-

обхідних форм.   

Кількість зерен в ряду, в першу чергу, 

залежить від довжини качана і розмірів зер-

нівки, але за жарких і посушливих умов спо-

стерігається череззерниця і відсутність зерна 

на верхівці. Найбільшим середнє значення 

цієї ознаки було в 2016 р. – 27,8 ± 2,17 шт., а 

найменшим в 2017 р. – 26,6 ± 2,1 шт. За кіль-

кістю зерен в ряду лінії робочої колекції роз-

поділялися на такі групи: дуже незначна (10–

15 шт.),  незначна  (16–25 шт.), середня (26–

35 шт.) і велика (36–45 шт.). Найбільш масо-

вою була середня група, до якої в 2016 р.  

ввійшло 53,7 %, в 2017 р – 60,7 %, в 2018 р. – 

64,0 % ліній. Велика кількість зерен відміча-

лась у ліній ІКР 24, ІКР 2-3, ІКР 16/75/24-1 

та ІКР 258/72/37-2. Варіювання за цією озна-

кою було найбільшим, а коефіцієнти варіації 

мали високі значення: V = 31,7 – 37,4 %. 

Маса 1000 насінин – одна зі складо-

вих урожайності кукурудзи.  Вона  тісно по-

в’язана з крупністю та щільністю внутріш-

ньої структури зернівки, до того ж  визначає 

запас накопичених у насінні поживних речо-

вин. На масу зерна впливає багато чинників 

навколишнього середовища: погодні умови 

під час достигання, пошкодження шкідника-

ми, ураження хворобами і вилягання рослин. 

У розлусної кукурудзи зазвичай зерно неве-

лике, тому й маса 1000 зерен менша порів-

няно з іншими підвидами.  

З даних таблиці 2 видно, що в 2016 р. 

середня маса 1000  зерен була найбільшою і  

становила 139,8 ± 1,42 г, а в 2017 р. – значно 

меншою: 120,8 ± 0,3 г. Якщо максимальне 

значення цієї ознаки за роками відрізнялося 

лише на 27,3 г, то в 2017 р. мінімальна маса 

1000  зерен становила лише 48,0 г, що було в 

2,2 раза менше порівняно з показниками в   в 

2016 р. У цілому майже всі лінії відзначались 

низькою масою 1000  зерен, а в 11 ліній  її 

значення були  дуже низькі  (≤ 100 г). Міні-

мальне значення цієї ознаки було в лінії ІКР 

9-2 (48 г), а максимальне – в ІКР 1 (197,1 г). 

Висновки  

На підставі проведених досліджень 

встановлено, що значна частина ліній робо-

чої колекції розлусної кукурудзи – це пред-

ставники  середньоранньої і середньостиглої 

груп, всі вони підлягають механізованому 

збиранню.  

Аналіз структури качана показав, що 

більшість ліній робочої колекції розлусної 

кукурудзи мають такі параметри: качан се-

редній за довжиною (11–14 см), тонкий за 

діаметром (2–3 см) з кількістю рядів зерен 

від 10 до 16 шт., зерен в ряду від 26 до 35 

шт., маса 1000  зерен варіює в межах від 100  

до 200 г. 

 Встановлено, що за більш екстремаль-

них умов вирощування зменшилися середні, 

мінімальні та максимальні  показники за всі-

ма ознаками. Значне варіювання спостеріга-

лось за ознаками «висота прикріплення ка-

чана», «довжина качана», «кількість зерен в 

ряду»; значне і середнє – «маса 1000 насі-

нин»; середнє – «висота рослин», «діаметр 

качана», «кількість рядів зерен» та слабке – 

«сходи – цвітіння 50 % волотей», «сходи – 

цвітіння 50 % качанів».  

Таким чином, зважаючи на високі та 

середні значення коефіцієнтів варіації, мож-

на успішно здійснювати добір кращих ліній 

для селекції гібридів розлусної кукурудзи за 

різними ознаками. 
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УДК 633.15 : 631. 52 

Черчель В. Ю.,  Куприченкова Т. Г.,  Куприченков Д. С. Варьирование  селекционных  признаков 

линий лопающейся кукурузы. Зерновые культуры. 2020. Т. 4. № 1. С. 5–11. 
 Государственное учреждение Институт зерновых культур НААН, ул. Владимира Вернадского, 14, 

 г. Днепр, 49027, Украина 
 

 Изложены результаты исследования варьирования основных селекционных признаков 61 ли-

нии лопающейся кукурузы, которые были созданы в лаборатории селекции кукурузы пищевого 

направления использования Государственного учреждения Институт зерновых культур НААН. 

Установлено, что большинство образцов – это линии среднеспелой и среднеранней групп спе-

лости, которые пригодны для механизированной уборки урожая. Выявлено, что преобладающее ко-

личество линий лопающейся кукурузы  имеет  следующие  параметры:  средний  по длине (11–14 см) 

и тонкий (диаметром 2–3 см)  початок,  количество  рядов  зерен  колеблется  в пределах от 10 до 

16 шт., количество зерен в ряду – от 26 до 35 шт., а  масса 1000 семян – от 100 до 200 г.  

Показано, что в более экстремальных условиях выращивания уменьшались средние, мини-

мальные и максимальные показатели по всем признакам. 
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Выявлено, что значительное варьирование наблюдалось по таким признакам, как «высота 

прикрепления початка», «длина початка», «количество зерен в ряду»; сильное и среднее – «масса 

1000 семян»; среднее – «высота растений», «диаметр початка»,  «количество рядов зерен» и сла-

бое – «всходы - цветение 50 % метелок», «всходы - цветение 50 % початков». Выделены линии с 

максимальным и минимальным проявлением указанных селекционных признаков. 

Ключевые слова: селекция, лопающаяся кукуруза, линия, селекционные признаки, параметры 

варьирования, исходный материал. 
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Cherchel V. Yu., Kuprichenkova T. G., Kuprichenkov D. S. Variation of breeding traits of popcorn’s  

lines. Grain Crops. 2020. 4 (1). 5–11. 
 

SE Institute Grain Crops of National Academy of Agrarian Sciences, 14, Volodymyra Vernadskyi Str.,  

Dnipro, 49027, Ukraine 
 

Popcorn (Zea mays var. everta Sturt.) has certain biological features that set it apart from other sub-

species. The plants of popcorn form a large number of corncobs and many lateral shoots of different heights. 

They have a less developed root system than dent corn, so they are more often to lie down and have less 

drought resistance.  

The cobs of popcorn are smaller in size and have small grain. Grains are very hard, glassy, almost 

completely filled with horny endosperm. Popping expansion volume is the most important quality trait in 

popcorn and the one that distinguishes it from all other types of maize.  

The purpose of the research was to study the popcorn’s lines on a complex of valuable traits. The 

starting material for the research was sixty one lines of popcorn created in the laboratory of the selection of 

corn for eating. Experiments were carried out at Synelnikovska breeding and research station of the SE Insti-

tute of Grain Crops of NAAS of Ukraine during 2016–2018 years.  

As a result of the research it was found that a considerable part of the lines of working collection 

have FAO 200–390 and are suitable for mechanized cultivation. The analysis of the structure of the cob 

showed that most lines of popcorn have the following parameters: the cob is medium in length (11 – 14 cm), 

thin in diameter (2–3 cm), with the number of rows of grains from 10 to 16, grains in a row from 26 to 35 

and weighing 1000 seeds from 100 g to 200 g.  

It was found that, under more extreme growing conditions, average, minimum and maximum values 

on all traits decreased. Strong variation was observed on the characteristics of "attachment height of cob", 

"cob length", "number of grains in a row", average – "plant height", "diameter of cob", "number of rows of 

grains" and strong and medium – "weight of 1000 seeds".  

Consequently, the high and average values of the coefficients of variation make it possible to select 

the best lines for breeding hybrid of popcorn.  

Key words: selection, popcorn, line, breeding traits, variation parameters, source material.  

 

 

 

 

 

 


