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Постановка проблеми. За прогнозами євро-
пейських та американських науковців, протягом пері-
оду з 2000 по 2050 рр., світовий попит на зернові 
зросте більше ніж на 1000 млн. т., в т.ч. 45 % на ку-
курудзу [1]. 

На сьогоднішній день продуктивність гібридів 
кукурудзи формується завдяки оптимізації ефекту 
гетерозису [2], який вперше був описаний ще на по-
чатку минулого століття East [3] і Shull [4]. Поточне 
зростання врожаю зерна в розвинених країнах, від-
бувається завдяки покращенню генетики рослин 
шляхом селекції і прогресу, який досягнутий в агро-
номічній практиці [5]. 

Основними господарсько-цінними ознаками, які 
характеризують гібриди кукурудзи є урожайність зе-
рна та збиральна вологість зерна, а при сортовипро-
буванні пріоритетними є нові гібриди з високою і ста-
більною урожайністю та низьким рівнем вологості [6]. 

Генетична різноманітність вихідного матеріалу є 
основою для досягнення успіху в усіх селекційних про-
грамах по кукурудзі, які засновані на виявленні і вико-
ристанні гетерозисних груп та їх моделей («Heterotic 
Patterns») [7]. Добре відома і широко використовувана в 
кукурудзяному поясі США, гетерозисна модель Reid 
(BSSS) × Lancaster була найбільш поширеною схемою, 
яка застосовувалась комерційними насіннєвими компа-
ніями при виробництві гібридів кукурудзи для районів з 
помірним кліматом у всьому світі [8]. 

Орієнтування на певні гетерозисні моделі, до-
зволяє більш ефективно використовувати лінії із ро-
бочої колекції. Хоча ці моделі є умовними, проте на-
віть неповна інформація про переваги різних гетеро-
зисних моделей в певних ареалах вирощування по-
легшує роботу при доборі вихідного матеріалу. Тому 
результати досліджень системних схрещувань по-
винні аналізуватись з врахуванням виділення кращої 
гетерозисної пари [9]. 

Метою роботи було вивчення основних госпо-
дарсько-цінних ознак тесткросів кукурудзи різних ге-
терозисних моделей та встановлення найбільш ефе-
ктивних із них для умов західного Лісостепу України. 

Дослідження за продуктивністю та збиральною 
вологістю експериментальних гібридів проводили про-
тягом 2009-2011 рр. у контрольному розсаднику селек-
ційної сівозміни лабораторії селекції кукурудзи Буко-
винського інституту АПВ (нині Буковинська державна 
сільськогосподарська дослідна станція Інституту сіль-
ського господарства Карпатського регіону НААН). 

Для створення гібридів використовували базові 
та деякі нові інбредні лінії кукурудзи із робочої коле-
кції ДУ Інститут сільського господарства степової зо-

ни НААН (м. Дніпропетровськ), які за походженням 
відносяться до зародкових плазм Айодент (11 ліній), 
Лаукон (9 ліній) та Змішана (11 ліній). В гетерозисну 
групу Змішана входять лінії створені на базі інших 
зародкових плазм: Ланкастер Мо17, Ланкастер Оh43, 
BSSS, Co125 та сорт Добруджанка. За топкросною 
схемою схрещування, було отримано 159 гібридних 
комбінацій шести різних гетерозисних моделей. В 
якості тестерів використовували по три найкращі лінії 
з кожної альтернативної гетерозисної групи. 

Метеорологічні умови проведення досліджень 
відрізнялися за роками, однак були досить сприят-
ливі для вирощування кукурудзи, і найбільш 2009 р. 
Натомість 2010 р. був дуже жарким і з потрійною но-
рмою опадів у червні, що призвело до перезволо-
ження і порушення повітряного режиму ґрунту. Пога-
на забезпеченість коренів рослин киснем, в подаль-
шому, негативно вплинула на рівень урожайності. 

Методика досліджень. Досліди проводились згі-
дно з «Методичними рекомендаціями польового та ла-
бораторного вивчення генетичних ресурсів кукурудзи» 
(1993) та «Методическими рекомендациями по прове-
дению полевых опытов с кукурузой» (1980). Густота ро-
слин до збирання становила 70 тис/га. Повторність – 
трикратна з рендомізацією за повтореннями, площа ді-
лянки – 9,8 м2. За стандарт при випробуванні викорис-
товували районовані гібриди: ранньостиглий Дніпров-
ський 181СВ та середньоранній Хмельницький. Протя-
гом вегетаційного періоду проводили фенологічні спо-
стереження за етапами росту і розвитку рослин. Зби-
рання урожаю проводили вручну. Вологість зерна кож-
ної проби визначалась на електровологомірі Aqua 15. 
Урожайність зерна досліджуваних зразків обчислював-
ся при 14 % вологості. 

Результати досліджень. Максимальний рівень 
урожайності зерна тесткросів всіх гетерозисних мо-
делей відмічено у 2009 р. (табл. 1). Достовірно най-
вищою середньою урожайністю в сприятливих 2009 і 
2011 рр. характеризувались гібриди моделі Айо-
дент×Лаукон та Айодент×Змішана. Зокрема в 2009 р 
максимальну урожайність (11,21 т/га) забезпечив гіб-
рид створений за схемою Айодент×Лаукон.  

Найвища середня урожайність у 2010 р. відмічена 
в гібридів гетерозисних моделей Лаукон×Айодент та 
Змішана×Айодент. Їх можна вважати стабільними за 
врожайністю, враховуючи максимальне значення цього 
показника в несприятливих умовах, особливо тесткроси 
створені за матрицею Лаукон×Айодент, в яких знижен-
ня середньої урожайності в 2010 р. порівняно із 2009 р. 
було мінімальним (24,1 %). Стабільність цієї ознаки у гі-
бридів вказаної моделі підтверджується найвисокими 
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показниками коефіцієнтів варіації за всі роки дослі-
джень (6,3-13,5 %). А максимальне зниження урожай-

ності в 2010 р. необхідно відмітити у гібридів моделі 
Айодент×Змішана (46,8 %). 

Таблиця 1 – Варіювання показника урожайність зерна (т/га) 
 тесткросів різних гетерозисних моделей 

Гетерозисна модель  N Показник 2009 р. 2010 р. 2011 р. Середнє 

А×Л 33 
±s  9,56±0,16 5,60±0,14 8,40±0,14 7,85±0,12 

V, % 9,8 14,8 9,5 8,6 
Lim (min-max) 7,38-11,21 4,04-6,89 7,01-10,06 6,42-9,21 

Л×А 18 
±s  8,04±0,12 6,10±0,19 7,60±0,12 7,25±0,10 

V, % 6,3 13,5 6,5 6,0 
Lim (min-max) 7,23-8,78 4,71-7,63 6,74-8,71 6,30-7,95 

А×З 33 
±s  9,66±0,11 5,14±0,14 8,23±0,16 7,68±0,11 

V, % 6,5 15,8 11,1 8,3 
Lim (min-max) 8,16-10,92 3,46-6,53 6,38-9,67 6,27-8,80 

З×А 24 
±s  9,08±0,22 6,47±0,18 7,89±0,17 7,81±0,17 

V, % 12,0 13,6 10,4 10,4 
Lim (min-max) 7,02-11,01 4,98-8,08 6,30-9,34 6,63-9,09 

Л×З 27 
±s  7,69±0,23 5,23±0,18 7,04±0,16 6,65±0,16 

V, % 15,7 17,9 11,7 12,4 
Lim (min-max) 5,95-10,55 3,55-6,88 5,80-9,19 5,47-8,58 

З×Л 24 
±s  7,88±0,25 5,79±0,20 7,09±0,17 6,92±0,16 

V, % 15,6 17,0 11,4 11,5 
Lim (min-max) 5,82-10,13 4,34-7,51 6,06-9,17 5,41-8,55 

Примітка: А – Айодент, Л – Лаукон, З – Змішана 
 
Середня врожайність за три роки випробувань 

найвищою виявилась у тесткросів гетерозисних мо-
делей Айодент×Лаукон (7,85 т/га), Змішана×Айодент 
(7,81 т/га) та Айодент×Змішана (7,68 т/га).  

Щодо збиральної вологості зерна то найнижчою у 
гібридів усіх гетерозисних моделей вона була в 2011 р., 
який характеризувався високим температурним режи-
мом при низькому вологозабезпеченні (табл. 2).  

Таблиця 2 – Варіювання показника збиральна вологість зерна тесткросів різних 
гетерозисних моделей 

Гетерозисна модель N Показник 2009 р. 2010 р. 2011 р. Середнє 

А×Л 33 
±s  32,8±0,5 34,2±0,6 29,1±0,6 32,0±0,5 

V, % 9,5 9,8 11,0 9,1 
Lim (min-max) 27,2-38,5 28,3-42,8 23,7-34,9 26,7-38,7 

Л×А 18 
±s  32,5±0,5 34,0±0,5 28,9±0,6 31,8±0,5 

V, % 7,0 6,7 8,7 6,1 
Lim (min-max) 28,8-36,4 29,8-37,7 24,9-33,8 28,1-35,1 

А×З 33 
±s  31,4±0,5 31,5±0,5 28,0±0,6 30,3±0,5 

V, % 9,4 9,7 12,4 9,1 
Lim (min-max) 23,4-37,1 25,4-39,4 22,4-39,9 24,5-38,2 

З×А 24 
±s  31,6±0,7 33,9±0,8 26,6±0,5 30,7±0,6 

V, % 10,3 11,1 9,2 9,1 
Lim (min-max) 25,0-39,3 28,5-41,0 22,6-31,5 25,9-35,9 

Л×З 27 
±s  31,2±0,6 33,1±0,5 29,0±0,6 31,1±0,5 

V, % 10,0 8,1 10,5 8,5 
Lim (min-max) 26,0-36,0 28,1-37,8 24,6-36,1 27,4-36,1 

З×Л 24 
±s  30,7±0,8 34,0±0,7 29,0±0,6 31,2±0,6 

V, % 12,4 9,5 10,5 9,2 
Lim (min-max) 23,0-37,4 27,8-38,7 22,9-33,8 26,3-36,4 

 
Вологість зерна при збиранні в середньому за 

2009-2011 рр. у гібридів виявилась майже однаковою 
і склала від 30,3 % до 31,2 % у зразків отриманих за 
схемою Айодент×Змішана, Змішана× Лаукон. 

Високою стабільністю цього показника за роками 
характеризувались гібриди гетерозисної моделі Лау-
кон×Айодент, на що вказує мінімальне середнє коли-
вання (7 %) та найменші коефіцієнти варіації за всі роки 
досліджень (6,7 – 8,7 %). Низькі значення вологості 
(24,5 %) в середньому за 2009-2011 рр. відзначено у гі-
бридів моделі Айодент×Змішана.  

Проведене вивчення досліджуваних тесткросів 
за ознакою «урожайність зерна» дозволило виділити 
кращі прості гібриди (табл. 3). 

Дані комбінації характеризуються відносно висо-
кою урожайністю та низькою вологістю при збиранні у 
порівнянні з середніми даними у стандартів. Всі вони 

були створені за гетерозисними  матрицями Айо-
дент×Лаукон, Змішана×Айодент і Айодент×Змішана. 

У селекційній роботі при комплексному доборі за 
кількома ознаками важливим є використання селекцій-
них індексів. Одним із них є метод оцінки селекційного 
матеріалу кукурудзи за індексом R н/м – відношення 
урожайності (т/га) до збиральної вологості зерна (%) [10]. 

Серед виділених тесткросів найкраще співвід-
ношення спостерігалось у гібридних комбінацій 
ДК267/43×ДК274 (Змішана×Айодент) – 0,31 та 
ДК269×ДК744 (Змішана×Айодент) – 0,31, які вдало 
поєднували доволі високу середню урожайність 
(8,95-8,88 т/га) та низьку збиральну вологість зерна 
(29,0-28,7 %) за три роки випробувань. А в обох ста-
ндартів дане співвідношення склало 0,24. Найвища 
урожайність (9,21 т/га) була у гібрида ДК250×ДК272 
створеного за схемою  Айодент× Лаукон. 
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Висновки. Аналіз проведених досліджень до-
зволяє зробити наступні висновки: 

– найбільш оптимальними для умов зони Захі-
дного Лісостепу є високоврожайні гетерозисні моделі 

Айодент×Лаукон (7,85 т/га) та Змішана× Айодент 
(7,81 т/га); 

Таблиця 3 – Характеристика кращих гібридів за господарсько-цінними ознаками  

Гібридна комбінація Гетеро-зисна 
модель 

Урожай-ність 
зерна, т/га 

Вологість зерна 
при збиранні, % 

Період сходи-
цвітіння 50% кача-

нів, днів 
Індекс  R 

н/м 
ДК 250×ДК 272 А×Л 9,21 31,4 62,5 0,29 
ДК 276-1×ДК 274 З×А 9,09 35,4 61,3 0,26 
ДК 267/43×ДК 274 З×А 8,95 29,0 61,7 0,31 
ДК 275×ДК 223 А×Л 8,89 31,7 60,5 0,28 
ДК 269×ДК 744 З×А 8,88 28,7 57,5 0,31 
ДК 269×ДК 742 З×А 8,85 33,3 59,3 0,27 
ДК 237-5×ДК 231 А×Л 8,84 33,2 62,2 0,27 
ДК 275×ДК 296 А×З 8,80 38,2 62,3 0,23 
ДК 275×ДК 231 А×Л 8,78 37,2 63,5 0,24 
ДК 275×ДК 272 А×Л 8,74 32,2 61,0 0,27 
ДК 232×ДК 744 З×А 8,73 29,0 58,7 0,30 
ДК 257-7×ДК 272 А×Л 8,70 31,9 60,0 0,27 
ДК 744×ДК 231 А×Л 8,65 34,8 58,8 0,25 
ДК 267/43×ДК 744 З×А 8,64 28,4 58,5 0,30 
ДК 275×ДК 247 А×З 8,62 29,8 59,7 0,29 
Дніпровський 181-стандарт 7,15 29,7 59,1 0,24 
Хмельницький-стандарт 8,44 34,8 62,1 0,24 

 
– за низькою збиральною вологістю виділяєть-

ся гетерозисна модель Айодент×Змішана (30,3%); 
– виділені кращі прості міжлінійні гібриди: 

ДК250×ДК272, ДК276-1×ДК274, ДК267/43×ДК274, 
ДК275×ДК223, ДК269×ДК744 мають перспективу для 
практичного використання у виробництві. 
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Постановка і стан вивчення проблеми. У 
2011 році завершено державне сортовипробування 
пшениці м'якої озимої сорту Благо, який занесений у 
Державний реєстр сортів рослин України. Рекомен-
дована зона поширення – Степ, Лісостеп і Полісся. 
Сорт Благо створений в Інституті зрошуваного зем-
леробства НААН України і придатний для вирощу-
вання в умовах зрошуваного і неполивного земле-

робства. Це єдина в Україні наукова установа, де 
створюються сорти озимої пшениці для зрошуваного 
землеробства за спеціальною програмою.  

Відомо, що на поливних ділянках створюються 
специфічні умови. Підвищена зволоженість ґрунту і 
повітря, достатньо збалансований необхідними еле-
ментами режим кореневого живлення – це складові 
особливого мікроклімату в агроценозі озимої пшениці 


