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Постановка проблеми. У традиційній селекції цукрової 
кукурудзи використовується біохімічний ефект  мутантного  гену 
sugary-1 ( su1),  який полягає у зниженні активності крохмаль-
дерозгалужуючих ферментів і підвищенні   вмісту  в зерні водороз-
чинних фракцій вуглеводів [ 1,2 ]. Поряд з цим у кукурудзи іден-
тифіковано й інші мутантні гени, ефект яких може бути результа-
тивно використано для поліпшення вуглеводного складу зерна [ 3,4 
].  До їх числа належать, зокрема, мутантні гени shrunken-1 ( sh1 ) та 
shrunken-2 ( sh2 ), які знижують активності відповідно цукрозо-
синтази та АДФ-глюкозо- пірофосфорилази і підвищують вміст 
цукрози в технічно стиглому зерні [4-7 ].  

Однак тільки високої якості товарної продукції ще не 
досить для забезпечення практичної цінності гібридів цукрової 
кукурудзи на основі цих мутацій. Вони повинні поєднувати ви-
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сокий вміст водорозчинних фракцій вуглеводів з високими рів-
нями інших господарчих ознак, насамперед зернової продукти-
вності, яка залежить не тільки від специфіки гібридної комбіна-
ції, але й від грунтово-кліматичних умов зони вирощування [8].  

Мета і завдання досліджень. Метою досліджень було 
визначення зернової продуктивності ліній та гібридів цукрової 
кукурудзи на основі мутацій su1, sh1 та sh2 в умовах Лісостепу 
України. 

Конкретні завдання  досліджень передбачали: 
- визначення впливу мутацій su1, sh1 та sh2 і погодних 

умов вирощування на зернову продуктивність ліній та гібридів 
цукрової кукурудзи; 

- встановлення комбінаційної здатності інбредних  ліній 
кукурудзи на основі мутацій su1, sh1 та sh2 за зерновою продук-
тивністю; 

- виділення  кращих за зерновою продуктивністю ліній 
та гібридів- носіїв мутацій su1, sh1 та sh2   для подальшого прак-
тичного використання.  

Матеріал і методика досліджень. Матеріалом для до-
сліджень послугували 18 неспорідених за походженням ліній- 
носіїв ендоспермових мутацій su1, sh1 та sh2  і 45 простих гібри-
дів, які було отримано в 3 схемах діалельних схрещувань друго-
го методу Гріфінга. Батьківськими формами першої схеми були 
6 ліній носіїв мутації su1, другої 6 ліній носіїв мутації  sh1 і тре-
тьої 6 ліній носіїв мутації  sh2.  Контролями в експерименті були 
6 ліній і 15 гібридів кукурудзи звичайного типу, які не є носіями 
жодної з відомих ендоспермових мутацій. 

Лінії і гібриди кукурудзи вирощували в 2009 році на 
Устимівській дослідній станції рослинництва ( далі Устимівська 
ДСР), яка розташована в Глобинському районі Полтавської об-
ласті і належить до зони Південного Лісостепу України та в 
Державному підприємстві «Дослідне господарство Елітне» (далі 
ДПДГ «Елітне» ), яке розташоване в Харківському районі Хар-
ківської області і належить до зони Східного Лісостепу України. 

Погодні умови вегетації кукурудзи на Устимівській 
ДСР та в ДПДГ «Елітне» були дуже відмінними і більш високі 
температури  повітря та більша кількість опадів спостерігалися 
на  Устимівській ДСР.       
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Польові досліди проводили згідно з загальноприйнятою 
методикою польового експерименту [ 9 ] з урахуванням зональ-
них особливостей вирощування кукурудзи.  Обліки зернової 
продуктивності ліній та гібридів здійснювали згідно з методи-
кою Національного центру генетичних ресурсів рослин України 
[10].   

Отримані результати піддавали статистичній обробці 
методами варіаційного, дисперсійного та діалельного аналізу 
[11, 12] з використанням пакета статистичних прикладних про-
грам «OSGE», розробленого у відділі генетики Інституту рос-
линництва ім. В.Я.Юр’єва НААН. 

Результати досдіджень. У більш сприятливих погод-
них умовах вирощування, які склалися на Устимівській ДСР, усі 
лінії і гібриди експериментальної сукупності показали вищу 
продуктивність, ніж  у менш сприятливих умовах, які спостері-
галися в ДПДГ «Елітне» ( Табл.1,2). 

Таблиця 1 - Зернова продуктивність інбредних ліній кукуру-
дзи – носіїв   ендоспермових мутацій su1, sh1 та sh2  в умовах 

Устимівській ДСР та ДПДГ «Елітне», г зерна з рослини 
(2009 р.)  

Устимівська ДСР ДПДГ «Елітне» Типи ліній 
розмах 

(мін.-макс.) 
Середня гру-

пова 
х  ± sx 

розмах 
(мін.-макс.) 

середня гру-
пова 

х  ± sx 

Звичайні 64,0 - 85,7 74,0 ± 3,3 58,3 - 81,7 70,6 ± 3,6 

Мутанти su1 63,4 - 76,8 71,6 ± 2,2 60,0 - 74,9 68,7 ± 2,4 

Мутанти sh1 55,0 -74,7 64,8 ± 3,1 53,2 - 70,5 60,6 ± 2,7 

Мутанти sh2 42,5 - 51,4 45,7 ± 1,3 39,1- 45,4 41,1 ± 1,0 

 
В обох зонах випробувань лінії та гібриди кукурудзи на 

основі мутацій su1, sh1 та sh2 за зерновою продуктивністю суттє-
во поступалися лініям та гібридам  звичайного типу, і найбільш 
низькі рівні цієї ознаки зареєстровано у  носіїв мутації sh2, яка 
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викликає сильну депресію синтезу крохмалю і значне зниження 
маси зернівки [ 1,5 ].   

Таблиця 2 - Зернова продуктивність гібридів кукурудзи – 
носіїв ендоспермових мутацій su1, sh1 та sh2  в умовах Усти-
мівської ДСР та ДПДГ «Елітне», г зерна з рослини (2009 р.)  

Устимівська ДСР ДПДГ «Елітне» Типи ліній 
розмах 

(мін.-макс.) 
середня гру-

пова 
х  ± sx 

Розмах 
(мін.-макс.) 

середня гру-
пова 

х  ± sx 
Звичайні 174,0- 235,6 204,6 ± 5,4 157,5- 203,2 179,3 ± 3,5 

Мутанти su1 113,3- 140,9 124,2 ± 2,2 96,7- 127,1 110,6 ± 2,4 
Мутанти sh1 121,6- 154,6 137,5 ± 2,5 112,0- 134,3 120,9 ± 1,8 
Мутанти sh2 74,7 - 110,7 92,0 ± 2,9 73,5- 101,6 84,0 ± 2,5 

 
У ході виконання дослідів було встановлено, що інбредні 

лінії з тотожним алельним станом кожного гену структури ен-
досперму дуже відмінні між собою за ефектами загальної ( ЗКЗ ) 
та специфічної ( СКЗ ) комбінаційної здатності щодо зернової 
продуктивності, причому переважний вклад до дисперсії вноси-
ли ефекти СКЗ ( Табл.3).   

Таблиця 3 - Результати дисперсійного аналізу комбінаційної 
здатності ліній кукурудзи – носіїв ендоспермових мутацій 
su1, sh1 та sh2  за зерновою продуктивністю в умовах Усти-
мівської ДСР та ДПДГ «Елітне», розрахункові значення 

критерію F (2009 р.)  
Устимівська ДСР ДПДГ «Елітне» Типи ліній ефекти ЗКЗ ефекти СКЗ Ефекти ЗКЗ ефекти СКЗ 

Мутанти su1 13,5 244,5 42,4 261,2 

Мутанти sh1 107,7 637,6 52,7 435,6 

Мутанти sh2 52,9 243,6 48,4 281,1 

F 0,95 табл. 2,7 2,2 2,7 2,2 
 
Серед ліній - носіїв мутації su1 найбільш  високими ефек-

тами ЗКЗ в обох зонах випробувань вирізнялася лінія МС-401, а 
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найбільш широкими варіансами СКЗ- лінії МС-270, МС-401 та 
МС-266 (Табл.4). 

Таблиця 4 - Комбінаційна здатність ліній кукурудзи - носіїв 
мутації su1 за зерновою продуктивністю в умовах Устимів-

ської ДСР та ДПДГ «Елітне» ( 2009 р.) 
Устимівська ДСР ДПДГ «Елітне» Лінії 

ефекти ЗКЗ варіанси 
СКЗ 

Ефекти ЗКЗ  варіанси  
СКЗ 

MC-11 - 2,9 274,3 - 3,5 189,0 
MC-270 0,1 340,3 - 0,3 238,0 
MC-713 - 1,7 145,7 - 3,9 65,4 
MC-401 4,2 324,2 5,0 229,1 
MC-266 - 0,2 293,2 1,8 223,0 
MC-73 0,5 273,9 1,0 178,2 
НІР 0,95 1,9  1,5  

 
 У ліній на основі мутації sh1 найбільш високі ефекти ЗКЗ 

зареєстровано у ліній CS-21 та CS-22, а найбільш широкі варіа-
нси  СКЗ- у ліній CS-21, CS-7 та CS-22 ( Табл.5).  

Таблиця 5 - Комбінаційна здатність ліній кукурудзи - носіїв 
мутації sh1 за зерновою продуктивністю в умовах Устимів-

ської ДСР та ДПДГ «Елітне» ( 2009 р.) 

Устимівська ДСР ДПДГ «Елітне» 
Лінії 

ефекти ЗКЗ Варіанси СКЗ Ефекти ЗКЗ варіанси  СКЗ 

CS-16 0,3 404,6 - 0,4 320,8 

CS-3 - 6,8 378,8 - 5,3 263,4 

CS-22 5,2 512,0 3,7 321,0 

CS-7 - 3,7 420,1 - 1,9 334,9 

CS-21 8,1 550,6 5,6 339,9 

CS-10 - 3,1 406,7 - 1,8 289,6 

НІР 0,95 1,6  1,6  
 

 Серед ліній на основі мутації sh2 найкращою загальною 
комбінаційною здатністю вирізнялися лінії SS-390 та SS-389, 
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які, окрім того, в обох зонах випробувань проявили і найбільш 
широкі варіанси СКЗ ( Табл.6). 

Таблиця 6 - Комбінаційна здатність ліній кукурудзи - носіїв 
мутації sh2 за зерновою продуктивністю в умовах Устимів-

ської ДСР та ДПДГ «Елітне» ( 2009 р.) 
Устимівська ДСР ДПДГ «Елітне» Лінії 

ефекти ЗКЗ варіанси 
СКЗ 

Ефекти ЗКЗ  варіанси  
СКЗ 

SS-566 1,8 157,3 - 0,1 126,5 
SS-387 - 4,2 130,8 - 3,4 100,9 
SS-385 - 5,3 122,9 - 4,8 86,7 
SS-389 1,9 296,6 2,0 268,6 
SS-386 - 0,5 253,2 1,6 234,0 
SS-390 6,3 357,2 4,6 307,9 
НІР 0,95 1,7  1,5  

 
Отримані результати свідчать не тільки про можливість 

виділення серед ліній - носіїв мутацій su1, sh1 та sh2 джерел ви-
сокої комбінаційної здатності за зерновою продуктивністю, але 
й про достатньо стабільний прояв ефектів комбінаційної здатно-
сті в  погодних умовах Лісостепу України. У ході виконання 
дослідів  було  встановлено, що найкращим методом створення 
інбредних ліній кукурудзи- носіїв мутацій su1, sh1 та sh2 з під-
вищеною зерновою продуктивністю і добрими донорськими 
властивостями за нею є індивідуальний добір з гібридів, отри-
маних унаслідок схрещувань кращих неспоріднених за похо-
дженням ліній звичайної кукурудзи з джерелами мутацій su1, sh1 
та sh2. 

Висновки. Лінії та гібриди на основі мутацій su1, sh1 та 
sh2  відрізняються більш низькою зерновою продуктивністю, 
ніж лінії та гібриди кукурудзи звичайного типу, і найбільш зна-
чне зниження зернової продуктивності викликає мутація sh2.  

Інбредні лінії з тотожним алельним станом генів структу-
ри ендосперму su1, sh1 та sh2 дуже відмінні між собою за ефек-
тами  комбінаційної здатності щодо зернової продуктивності, і 
переважний вклад до дисперсії за нею вносять ефекти СКЗ. 
Ефекти комбінаційної здатності ліній- носіїв мутацій su1, sh1 та 
sh2 за зерновою продуктивністю досить стабільно проявляються 
в погодних умовах Лісостепу України. Ідентифіковано лінії- 
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носії мутацій su1, sh1 та sh2 з високою комбінаційною здатністю 
за зерновою продуктивністю.   
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