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подвійних гібридів

Мета. Створення сестринських гібридів і синтетичних 
популяцій плазми айодент і виведення на їх основі 
самозапилених ліній, адаптованих до умов північного 
Степу україни та інших зон кукурудзосіяння. 
Методи. експериментальний та статистичний.  
гібриди висівали в контрольному розсаднику  
в 2-й половині ііі декади квітня. Результати. наведено  
оцінку подвійних сестринських гібридів плазми 
айодент і створених на їх основі самозапилених  
ліній відносно врожайності зерна. Висновки. добір  
на високу комбінаційну здатність за ознакою 
«врожайність зерна» та оцінка за комплексом 
селекційних показників серед сімей у наступних 
генераціях самозапилення дали змогу виділити нові 
лінії плазми айодент, які переважають кращі вихідні 
компоненти сестринських синтетичних популяцій за 
комбінаційною здатністю та іншими господарськими 
ознаками.

Рівень ефективності селекції кукурудзи за-
лежить в основному від наявності генофонду 
цінних самозапилених ліній [1 – 3]. Останнім 
часом багато уваги приділяють різного типу 
синтетичним популяціям як вихідному матері-
алу для створення ліній. До їх складу, як пра-
вило, входять від 4 до 15 батьківських ком-
понентів — кращих елітних ліній. До того ж  
у синтетичній популяції порівняно легко мож-
на об’єднати генофонд найцінніших само-
запилених ліній, місцевих і екзотичних по-
пуляцій і тим самим збільшити концентрацію 
бажаних генів [4, 6 – 8].

А.R. Hallauer і J.B. Miranda пропонують 
використовувати різні типи синтетиків за-
лежно від мети селекції [10]. Синтетики, що 
складаються з 10 – 20 ліній, залучаються 
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до вирішення коротко- та довгострокових за-
вдань селекції. Існують докази доцільності 
використання сестринських синтетиків, ство-
рених на основі споріднених ліній, що дає 
змогу за порівняно короткий строк отримати 
їх нові поліпшені версії [5, 9].

Мета досліджень — створення сестрин-
ських гібридів і синтетичних популяцій 
плазми Айодент і виведення на їх основі 
самозапилених ліній, адаптованих до умов 
Північного Степу України та інших зон куку-
рудзосіяння.

Методика досліджень. Дослідження 
проводили протягом 2006 – 2014 рр. у до-
слідному господарстві «Дніпро» ДУ Інститут 
сільського господарства степової зони НААН. 
Гібриди висівали в контрольному розсаднику 

Генетика,  селекція, 
біотехнологія
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в 2-й половині ІІІ декади квітня. Розмір ді-
лянок — 4,9 м2, повторність — 3-разова. 
Густота — 50 тис. рослин/га.

Досліди проводили згідно з методиками 
(Методика державного сортовипробуван-
ня сільськогосподарських культур, 2001; 
Методика польових дослідів із кукурудзою, 
1980). Статистичну достовірність експери-
ментальних даних визначали за допомогою 
дисперсійного аналізу, параметри варіюван-
ня і коефіцієнт кореляції розраховували за 
методикою Г.Ф. Лакина (1990). Оцінку па-
раметрів комбінаційної здатності в системі 
неповних тест-кросів здійснювали за методи-
кою Г.К. Дремлюка, В.Ф. Герасименка (1991).

 Погодні умови в роки дослідження вияви-
лися неоднотипними. Зокрема, 2008 – 2011 та 
2013 рр. за температурним режимом і кіль-
кістю опадів були сприятливими, 2006 – 2007, 
2014 рр. — більш посушливі, 2012 р. — стре-
совий.

Вихідний матеріал створювали за загаль-
ноприйнятим методом, тобто спочатку на базі 
споріднених ліній отримали прості гібриди, 
надалі — подвійні та 8-лінійні. На початковому 
етапі у схрещування були включені самозапи-
лені лінії плазми Айодент: ДК277-10, ДК411, 
ДК407/7, ДК6498, ДК34, ДК455/6, ДК477, 
ДК371, відібрані за результатами оцінок їх 
тест-кросів щодо господарсько цінних ознак 
у різних розсадниках випробування. Вони ма-
ють високу комбінаційну здатність за ознакою 
«врожайність зерна» та іншими цінними по-
казниками. Лінія ДК411, яку широко викорис-
товують у практичній селекції, була контролем 
для оцінки створюваних ліній.

Результати досліджень та їх обговорен-
ня. На основі наведених вище ліній синтезо-
вано прості сестринські гібриди за діалель-
ною схемою, надалі — подвійні, які водночас 
із самозапиленням схрещували з тестерами 
для отримання попередніх даних про комбі-
наційну здатність майбутніх ліній. За стан-
дарт під час випробування тест-кросів вико-
ристовували гібриди середньостиглий Моніка 
350МВ та середньопізній Бистриця 400МВ.

Для досліджень у 2007 р. (після комп-
лексної селекційної оцінки) були відібрані 
подвійні сестринські гібриди (31), які схре-
щували з тестерами плазми Ланкастер 
(ДК633/266 – 12×AS3070МВ і лінія ДК633/325). 
Середня врожайність зерна тест-кросів стано-
вила 5,16 т/га за вологості 15,5%, тоді як у гі-
бридів-стандартів Моніка 350МВ та Бистриця 
400МВ ці показники становили 4,79; 5,10 т/га 
та 16,8 і 15,7% відповідно. Аналіз комбінаційної 
здатності свідчить, що всього у 19% зразків 
значення ефектів загальної комбінаційної здат-
ності (ЗКЗ) були достовірно вище середньої, 
у 9,5% — нижчі, у решти — в її межах (табл. 1). 

Виділено 3 гібридні комбінації з вищими 
оцінками ефектів ЗКЗ порівняно до лінії-
контролю ДК411 (0,41 т/га): (ДK34×ДK455/6)× 
×(ДK407/7×ДK455/6) (0,74 т/га); (ДK407/7×  
× ДK455/6)×(ДK411×ДK455/6) (0,48 т/га);  
(ДK407/7×ДK455/6)×(ДK411×ДK6498) (0,47 т/га).  
Крім того, для роботи були взяті ще 2 ком-
бінації, які мали ЗКЗ вище середньої: 
(ДK34×ДK6498)×(ДK407/7×ДK455/6) і (ДK34× 
×ДK6498)×(ДK411×ДK407/7). Також ці комбінації 

1. ефекти зкз та варіанси Скз за ознакою 
«врожайність зерна» подвійних гібридів плазми 
айодент, т/га (2007 р.)

Вихідна гібридна комбінація ЗКЗ СКЗ

(ДK277-10×ДK34)×(ДK411×ДK407/7)  – 0,34 0,02
(ДK411×ДK455/6)×(ДK277-10×ДK34)  – 0,31 0,06
(ДK277-10×ДK34)×(ДK411×ДK6498)  – 0,26 0,02
(ДK277-10×ДK407/7)×(ДK411×ДK455/6) 0,05 0,10
(ДK411×ДK6498)×(ДK277-10×ДK407/7)  – 0,09 0,02
(ДK277-10×ДK6498)×(ДK34×ДK455/6) 0,17 0,32
(ДK34×ДK6498)×(ДK277-10×ДK6498)  – 0,27 0,06
(ДK277-10×ДK6498)×(ДK407/7×ДK455/6)  – 0,55 1,13
(ДK277-10×ДK6498)×(ДK411×ДK407/7) 0,26 0,13
(ДK277-10×ДK6498)×(ДK411×ДK455/6) 0,04 0,07
(ДK277-10×ДK6498)×(ДK411×ДK6498)  – 0,55 0,08
(ДK34×ДK455/6)×(ДK407/7×ДK455/6) 0,74 0,07
(ДK34×ДK455/6)×(ДK411×ДK407/7)  – 0,23 0,04
(ДK411×ДK455/6)×(ДK34×ДK455/6) 0,01 0,07
(ДK34×ДK455/6)×(ДK411×ДK6498) 0,12 0,01
(ДK477×ДK371)×(ДK34×ДK455/6)  –  0,19 0,06
(ДK34×ДK6498)×(ДK407/7×ДK455/6) 0,37 0,26
(ДK34×ДK6498)×(ДK411×ДK407/7) 0,30 0,03
(ДK34×ДK6498)×(ДK411×ДK455/6)  – 0,06 0,46
(ДK411×ДK6498)×(ДK34×ДK6498) 0,04 0,06
(ДK407/7×ДK455/6)×(ДK411×ДK455/6) 0,48 0,05
(ДK407/7×ДK455/6)×(ДK411×ДK6498) 0,47 0,22
(ДK477×ДK371)×(ДK407/7×ДK455/6)  – 0,07 0,27
(ДK407/7×ДK455/6)×(ДK6498×ДK477)  – 0,21 0,33
(ДK411×ДK455/6)×(ДK411×ДK407/7) 0,21 0,05
(ДK411×ДK407/7)×(ДK411×ДK6498)  – 0,25 0,08
(ДK411×ДK407/7)×(ДK477×ДK371)  – 0,14 0,01
(ДK411×ДK6498)×(ДK411×ДK455/6)  – 0,22 0,05
(ДK411×ДK455/6)×(ДK477×ДK371) 0,07 0,14
(ДK411×ДK455/6)×(ДK6498×ДK477)  – 0,01 0,75
(ДK411×ДK6498)×(ДK477×ДK371)  – 0,01 0,87
ДK411 0,41 0,07
НІР 0,05 0,29 0,32
Примітка. ЗКЗ — загальна комбінаційна здатність; 
СКЗ — специфічна комбінаційна здатність.
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мали низькі варіанси специфічної комбінацій-
ної здатності, що свідчить про їхню можли-
вість забезпечувати близький рівень врожай-
ності за всіх схрещувань, що здійснювались.

Усі вони були використані для подальшого 
самозапилення та фенотипового добору се-
ред отриманих сімей S1 – S2 у 2008 – 2009 рр.  
Залежно від цінності селекційного матеріалу 
сімей S1 – S2 висівали понад 100 рослин кожної, 
серед яких проводили добір за комплексом гос-
подарсько цінних ознак. Починаючи з сімей S3, 
самозапилення проводили одночасно зі схре-
щуванням з тестерами (ДК296М×ДК6080; 
ДК296С×ДК2380; ДК239МВ) для оцінки інб-
редного матеріалу за комбінаційною здатністю.

Кількість самозапилених сімей S3 у кожній 
популяції — 11 – 15 (табл. 2). Оскільки всі само-
запилені сім’ї мали близькі значення ефектів 
ЗКЗ, середня урожайність зерна їх тест-кросів 
була майже на одному рівні і коливалася від 
10,50 т/га ((ДK34×ДK6498)×(ДK411×ДK407/7)) 
до 10,76 т/га ((ДK407/7×ДK455/6)×(ДK411× 
×ДK455/6)). Найбільша різниця між мінімаль-
ними і максимальними значеннями врожай-
ності була у тест-кросів сімей S3, отриманих 
на основі популяцій ((ДK407/7×ДK455/6)× 
×(ДK411×ДK455/6)) та ((ДK407/7×ДK455/6) × 
×(ДK411×ДK6498)) і становила 1,71 та 1,41 т/га  
відповідно. Середньопопуляційні значення 

цього показника у всіх досліджуваних тест-
кросів були вищими за врожайність тест-
кросів лінії-контролю ДК411 (10,40 т/га) та 
гібрида-стандарту Моніка 350МВ (10,07 т/га) 
і на рівні гібрида Бистриця 400МВ (10,58 т/га).  
Серед тест-кросів сімей S3 у 15,6% урожай-
ність становила вище 11 т/га.

Чисельність сімей S4 завдяки добору за 
основними селекційними ознаками була май-
же вдвічі меншою порівняно з S3. Вивчення 
тест-кросів сімей S4 за врожайністю зерна 
(2013 р.) свідчить, що варіювання цього по-
казника було на рівні тест-кросів сімей S3. 
Різниця між середніми її значеннями станови-
ла лише 0,27 т/га, що відповідало похибці до-
сліду. Слід зазначити, що у 16% тест-кросів 
середня врожайність — понад 8 т/га, що 
вище, ніж у тест-кросів лінії ДК411 (7,46 т/га)  
та гібридів-стандартів Бистриця 400МВ 
і Моніка 350МВ (7,62 та 7,73 т/га відповідно).

Кількість відібраних самозапилених сімей 
S5 скоротилась як завдяки добору per se, так 
і через більш посушливі умови 2014 р. і зага-
лом становила 20 номерів. У самозапиленої 
сім’ї ((ДK34×ДK6498)×(ДK407/7×ДK455/6)) 
S5 тест-кроси мали максимальні значення 
(Lim —  3,24 – 6,56). 

Добір на високу комбінаційну здатність 
за ознакою «врожайність зерна» та оцінкою 

2. варіювання урожайності зерна у тест-кросів сімей S3 – S5, т/га

Вихідна популяція

S3 (2011 р.) S4 (2013 р.) S5 (2014 р.)
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(ДК407/7×ДК455/6)× 
×(ДК411×ДК455/6)

11 10,76± 
±0,2

10,05 –  
–11,76

1,71 6 7,56± 
±0,1

6,31 –  
– 8,34

2,03 3 4,85± 
±0,1

4,37 –  
– 5,56

1,19

(ДК407/7×ДК455/6)× 
×(ДК411×ДК6498)

15 10,68± 
±0,1

10,01 – 
– 11,42

1,41 10 7,62± 
±0,1

6,94 – 
–  8,48

1,54 4 4,64± 
±0,1

4,28 –  
– 5,53

1,25

(ДК34×ДК455/6)× 
×(ДК407/7×ДК455/6)

11 10,55± 
±0,1

9,77 –  
–10,95

1,19 3 7,51± 
±0,1

6,33 –  
– 8,40

2,07 3 5,24± 
±0,1

4,79 –  
– 5,66

0,87

(ДК34×ДК6498)× 
×(ДК407/7×ДК455/6)

13 10,51± 
±0,1

9,91 –  
–11,07

1,16 6 7,54± 
±0,1

6,93 –  
– 7,98

1,05 6 4,96± 
±0,1

3,24 –  
– 6,56

3,32

(ДК34×ДК6498)× 
×(ДК411×ДК407/7)

14 10,50± 
±0,1

10,02 – 
– 11,12

1,10 6 7,35± 
±0,1

6,55 –  
– 8,16

1,61 4 5,26± 
±0,1

4,62 –  
– 5,83

1,21

ДК411 (контроль) 10,40 7,46 4,76

Бистриця 400МВ 
(стандарт)

10,58 7,62 5,71

Моніка 350МВ 
(стандарт)

10,07 7,73 5,22
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Добір на високу комбінаційну здатність 
за ознакою «врожайність зерна» та оцін-
ка за комплексом селекційних показників 
серед сімей у послідовних генераціях са-
мозапилення дали змогу виділити нові 

лінії плазми Айодент, які переважають 
кращі вихідні компоненти сестринських 
синтетичних популяцій за комбінаційною 
здатністю та іншими господарськими 
ознаками.

Висновки

за комплексом цінних агрономічних показ-
ників серед самозапилених сімей дав змогу 
не тільки значно підвищити середньопопу-
ляційну врожайність тест-кросів у наступних 

генераціях самозапилення, а й виділити гібри-
ди, які достовірно перевищили стандарти за 
урожайністю зерна на 0,14 – 0,85 т/га за мен-
шої вологості або на рівні стандартів (табл. 3).

3. урожайність і вологість зерна тест-кросів кращих самозапилених сімей S5 плазми айодент 
(2014 р.)

Тест-кроси
Індекс 

самозапилення
Урожайність 
зерна, т/га

Вологість 
зерна, %

(ДК296С×ДК2953)×((ДK34×ДK455/6)×(ДK407/7×ДK455/6)) 32412 6,52 15,0
(ДК296С×ДК2953)×((ДK34×ДK6498)×(ДK407/7×ДK455/6)) 12 – 1311 6,56 15,6
(ДК296С×ДК2953)×((ДK407/7×ДK455/6)×(ДK411×ДK455/6)) 51422 5,98 13,7
(ДК296С×ДК2953)×((ДK407/7×ДK455/6)×(ДK411×ДK6498)) 41111 5,85 14,8
ДК8143×((ДK34×ДK6498)×(ДK407/7×ДK455/6)) 41221 6,07 15,2
ДК8143×((ДK34×ДK6498)×(ДK411×ДK407/7)) 52411 6,45 14,4
ДК8143×((ДK407/7×ДK455/6)×(ДK411×ДK455/6)) 83311 6,22 13,2
(ДК296С×ДК2953)×ДK411 5,04 14,6
Бистриця 400МВ 5,71 14,4
Моніка 350МВ 5,22 13,9
НІР0,05 0,43 0,5


