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ДОВГОВІЧНІСТЬ НАСІННЯ ФОРМ КУКУРУДЗИ З РІЗНОЮ 

СТРУКТУРОЮ ЕНДОСПЕРМУ 

У модельному досліді оцінено довговічність насіння шести простих гібридів F1 та їх 

батьківських ліній, які належали до традиційного зубовидного типу кукурудзи і 

носіїв ендоспермових мутацій wx, ae, su1, se та sh2. Насіння піддавали дії 

прискореного старіння, після чого частину насіння з метою підвищення схожості 

проморожували за температури мінус 20 
о
С (комбінований режим). Відносно 

стійким до прискореного старіння виявилось насіння зразків зубовидного підвиду 

гібрида F1 Вимпел і його батьківської лінії Х 523 ЗМ♂, носіїв мутації ae -гібриду 

F1АЕ392/АЕ800 та носіїв мутації su1 – лінії МС 401♀. Найбільш вразливим щодо 

прискореного старіння за лабораторними показниками є насіння ліній носіїв 

мутацій: se – СЕ 843♂; sh2 – SS 386♀ та SS 389♂. Спостерігався стимулюючий ефект 

прискореного старіння на дружність появи сходів у полі та польову схожість насіння 

носіїв мутацій: se – ліній СЕ 854♀ і СЕ 843♂, ae – лінії АЕ800♂ та sh2 – лінії 

SS 389♂; пригнічуючий ефект – на насіння гібридa F1 SS 386/SS 389 (sh2). Характер 

впливу комбінованого режиму не пов’язаний однозначно з тією чи іншою мутацією 

структури ендосперму, але спостерігається певний зв’язок з конкретним генотипом. 

Більш довговічним в умовах зберігання є насіння кукурудзи зубовидного типу (ssp. 

indentata); недовговічним – носіїв мутацій se, sh2. Насіння форм з іншою структурою 

ендосперму (wx, ae, su1)  займають проміжне положення. Більш висока довговічність 

насіння гібридa порівняно з батьківськими лініями під дією прискореного старіння 

та комбінованого режиму проявилась тією чи іншою мірою в групах зразків 

зубовидного типу (ssp. indentata) та носіїв мутації ae та su1.  

Ключові слова: кукурудза, насіння, ендоспермові мутанти, довговічність, 

прискорене старіння, проморожування, енергія проростання, дружність появи 

сходів, схожість. 

ВСТУП 

Використання сортів і гібридів кукурудзи з різними ефектами ендоспермових 

мутацій вважається одним з перспективних напрямів генетичного поліпшення якості зерна 

для харчової та технічної галузей виробництва. Відомо біля 20 мутантних генів структури 

ендосперму, які викликають корисний ефект за ознаками якості зерна. Серед них у 

практичній селекції найбільш активно використовуються мутанти wx, крохмаль яких майже 

повністю складається з амілопектину; ае, який вирізняється значно підвищеним вмістом 

амілози в крохмалі; su1, у якого різко підвищено вміст водорозчинних полісахаридів; se, 

якому властиве поєднання підвищеного вмісту водорозчинних полісахаридів і сахарози, і 

sh2, якому притаманний дуже високий вміст сахарози в зерні [1, 2]. Зокрема, насіння 

кукурудзи носіїв ендоспермових мутацій su1, se, sh2 у молочній стиглості, завдяки 

підвищеному (до 8 %) вмісту декстринів і цукрів, сприятливому для людини їх поєднанню з 

білками, вітамінами В2, В6, РР, С каротиноїдами, мінеральними солями, характеризується 

високими поживними і смаковими властивостями при вживанні у свіжому та 

консервованому вигляді. Вона набуває все більшого поширення для дієтичного та 

здорового харчування у світі та в Україні. Зерно кукурудзи з ендоспермовою мутацією ae, 

що обумовлює високу частку амілози у крохмалі, є цінною сировиною для 

крохмалепаточної та спиртової промисловості, виробництва пластмас, целофану, 
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біодеградуючих екологічних плівок. Крохмаль зерна кукурудзи з ендоспермовою мутацією 

wx складається майже на 100 % з амілопектину, який характеризується сильною клейкістю, 

використовується для виготовлення харчових продуктів – пудингів, локшини, тощо; 

високоякісних органічних клеїв [3]. Ендоспермові мутанти кукурудзи мають великі 

перспективи як джерело лікарських препаратів [4]. 

Це обумовлює активізацію селекції у даному напрямі, що, у свою чергу, потребує 

зосередження та тривалого зберігання насіння таких форм у колекціях селекційних, 

насінницьких, наукових установ, генних банках.  

Але, як встановлено дослідженнями, насіння форм кукурудзи зі зміненою 

структурою ендосперму дає більш слабкі паростки і є менш довговічним у зберіганні, ніж 

насіння традиційних зубовидного і кременистого типів [5, 6]. Особливо це стосується 

ендоспермових мутантів з геном sh2 [7, 8] за стресових умов [9]. Знижена потужність 

паростків форм, що несуть гени ae,  wx та ін. може бути підвищена шляхом добору серед 

інцухт–ліній [10]. Довговічність насіння значною мірою контролюється генотипом [11].  

Ефективним та інформативним методом, який дозволяє оцінювати стійкість насіння, 

вивчати метаболічні зміни в ньому під дією несприятливих умов середовища, прогнозувати 

довговічність насіння при зберіганні, є метод «прискореного старіння». Він полягає у 

короткочасній інкубації насіння за підвищеної вологості та температури повітря [12, 13]. 

Попередніми дослідженнями встановлено можливість підвищення схожості насіння, 

що знизило її внаслідок тривалого зберігання та після «прискореного старіння», шляхом 

проморожування[14]. Але різні генотипи по–різному реагують на цей чинник. Суттєвого 

значення набуває встановлення порівняльної довговічності таких форм до зберігання. 

Означені питання  вивчено недостатньо. 

Метою дослідження було встановити порівняльну довговічність в умовах зберігання 

насіння ліній і гібридів кукурудзи з різною структурою ендосперму; оцінити генотипову 

специфічність реакції на проморожування насіння зі зниженою схожістю.  

МАТЕРІАЛИ, МЕТОДИ ТА УМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Матеріалом для дослідження слугувало насіння шести простих гібридів F1 та їх 

дванадцять батьківських ліній, що належали до різних ендоспермових мутацій, які 

регулюють вміст співвідношення основних фракцій вуглеводів зерна: wx, ae, su1, se, sh2. 

Контролем був підвид зубовидного типу кукурудзи (ssp. indentata) Вимпел F1 і його 

батьківські лінії ГК-26М♀, Х-523ЗМ♂ середньоранної групи стиглості, ФАО 270 [15]. Носії 

ендоспермової мутації ae, представлені гібридом F1АЕ392/АЕ800 та батьківськими лініями 

АЕ392♀, АЕ800♂ (середньостиглі, ФАО 350); носії ендоспермової мутації waxy – гібридом 

F1Біном і батьківськими лініями БК-69♀ ,БК-64♂ (середньостиглі, ФАО 320). Цукровий 

тип кукурудзи представлений носіями мутації su1 – Дмитрик F1, MC-401♀, MC-266♂ 

(середньоранні, ФАО 260); мутації se (рецесивний модифікатор гену su1) – Cнігова королева 

F1, CE-854♀, CE-843♂ (середньоранні, ФАО 290) та мутації sh2 – SS-386/SS-389 F1, SS-

386♀, SS-389♂ (середньоранні, ФАО 250). 

Довговічність насіння ліній і гібридів кукурудзи вивчали у модельному досліді. 

Насіння кожної з означених форм висушували до рівня вологості 8-9 % і піддавали дії 

«прискореного старіння» за методом Б. С. Лихачова [16], який моделює природне старіння 

під час тривалого зберігання. Для цього насіння поміщали у герметично запаяний 

фольговий пакет і витримували за температури 37 
о 
С упродовж 30 діб.

Після прискореного старіння частину насіння з обробленої партії відбирали і 

визначали лабораторні показники енергії проростання та схожості. Іншу частину поміщали 

у фольговий пакет, герметично запаювали і через чотири години витримки за кімнатної 

температури поміщали на один місяць у морозильну камеру за температури мінус 20
о
С

(«комбінований режим»). Перед початком досліду і на кожному його етапі визначали  

лабораторні показники енергії проростання та схожості за ДСТУ 4138–2002 [17]. 

Контролем у лабораторному досліді слугувало насіння тих самих ліній та гібридів, що 
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зберігалось у паперових пакетах за кімнатної температури. Також визначали польові 

показники: дружність появи сходів у полі [18] – при появі 50 % сходів у контрольного 

зразка – зубовидного гібрида F1 Вимпел на сьому добу після висіву та польову схожість – 

на десяту добу після висіву. Контролем у польовому досліді було насіння тих же форм, що 

зберігалось у паперових пакетах за кімнатної температури 22–25 
о
С.

Висів насіння у полі проводили протягом доби після закінчення обробки 

комбінованим режимом, одночасно з контролем. Досліди проводили з насінням трьох років 

репродукції: 2012, 2013 і 2014.  Повторність триразова, по кожній повторності аналізували 

100 насінин. Оцінку достовірних відмінностей між середніми показниками здійснювали за 

допомогою граничної помилки виборки ±Δx [19].  

Вплив прискореного старіння та комбінованого режиму на насіння оцінювали за 

індексом реакції на стресовий чинник I, який застосовується для оцінки ступеню 

стресостійкості рослин [20]: 
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2
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де: 1X  – середній показник у дослідному варіанті, 2Х  у досліді з прискореним старінням – 
середній показник контролю; у досліді з комбінованим режимом – показник після 
прискореного старіння. Позитивне значення I означає збільшення показника, негативне – 
його зменшення. 

Особливістю 2012 р. була підвищена проти багаторічної середньодобова 
температура в усі місяці вегетації рослин кукурудзи: на 2,6 

о
С у серпні та вересні, на 4,9 

о
С

у квітні. При цьому кількість опадів у травні дорівнювала багаторічній (48 мм), у серпні 
була надмірною. Такі умови дозволили одержати своєчасні сходи, сприяли їх розвитку до 
4-5 листків, але на далі пригнічували ріст рослин, зумовили високий рівень череззерниці 
через неякісне запилення і, як наслідок, зниження продуктивності рослин. Умови були 
сприятливими для наливу зерна, але затримали віддачу зерном вологи і настання повної 
стиглості. 

2013 р. також характеризувався вищими за середню багаторічну середньодобовими 
температурами впродовж усього періоду вегетації рослин кукурудзи, окрім вересня. У 
період сівби кукурудзи у кінці квітня – на початку, травня мала місце нестача опадів, високі 
денні температури та сильні вітри і, як наслідок, затримка сходів та зрідженість посівів 
кукурудзи. Липень характеризувався зливовими дощами, що призвело до змиву пилку з 
волоті батьківських форм у період квітування та зниження зав′язуваності зернівок. Тривалі 
дощі в осінні місяці затримали збирання кукурудзи. Гідротермічні умови 2013 р. виявились 
сприятливими для поширеннями основних хвороб (пухирчаста сажка, стеблові гнилі, 
фузаріоз качана) та шкідників кукурудзи (кукурудзяного метелика та совки). 

У 2014 р. температурний режим квітня був сприятливим для посіву насіння кукурудзи 
(на 1° С вище за норму) на фоні достатнього вологозабезпечення (108 % середньої 
багаторічної). Травень і червень були теплими і дощовими, на початку травня відмічали 

слабкі заморозки – до мінус 3  С. Липень виявився тепліше звичайного, з максимальною 

температурою повітря 32-35 °С, поверхні ґрунту – до 55–63 °С. Забезпечення вологою було 
недостатнім. На посівах відмічали втрату рослинами тургору та пошкодження шкідниками. 
Серпень виявився теплішим за багаторічні показники на 2° С. Дощі різної інтенсивності і 
тривалості спостерігались протягом місяця. Тепла та суха погода в осінні місяці сприяла 
швидкому дозріванню та низькій збиральній вологості зерна. 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 
Результати оцінки лабораторної енергії проростання та схожості насіння форм 

кукурудзи з різною структурою ендосперму виявили неоднакову їх реакцію на вплив 

прискореного старіння і комбінованого режиму порівняно з контрольним варіантом 

(табл.1, 2).  
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Таблиця 1. Лабораторна енергія проростання та схожість насіння форм  кукурудзи з 

різною структурою ендосперму після впливу прискореного старіння і комбінованого 

режиму (2012–2014 рр.), % 

 

Лінія, гібрид 

 

 

Контроль  Прискорене старіння  Комбінований 

режим  
енергія 

пророс-

тання 

схожість 

енергія 

пророс-

тання 

схожість 

енергія 

пророс-

тання 

схожість 

зубовидний підвид ssp.indentata (контроль)   

Вимпел F1  96,3±3,7 98,3±2,5 97,9±2,8 98,3±2,5 86,3±6,7  89,3±6,1  

ГК 26 М♀  100±0,0  100±0,0 93,8±4,7  94,7±4,4 91,4±5,5 92,8±5,1 

Х 523 ЗМ♂  88,3±6,3 91,7±5,4  91,6±5,4  93,3±4,9 90,7±5,7 91,6±5,4 

ендоспермова мутація wx  

Біном F1  92,8±5,1  93,4±4,9 80,3±7,8  85,4±6,9  89,2±6,1 89,7±6,0 

ВК 69♀  88,7±6,2 92,4±5,2 80,8±7,7 83,7±7,2 81,7±7,6 82,0±7,5 

ВК 64 ♂  96,0±3,8 94,3±4,5  85,7±6,9 93,9±4,7 95,0±4,3 95,0±4,3 

ендоспермова мутація ae  

АЕ392/АЕ800 F1  93,3±4,9 93,3±4,9 92,1±5,3 95,8±3,9 91,2±5,6 93,0±5,0 

АЕ392♀  98,7 ±2,2 98,7±2,2 91,9±5,3 96,3±3,7 89,7±6,0 91,4±5,5 

АЕ800♂  88,6±6,2 88,6±6,2 79,9±7,9 83,1±7,3 81,4±7,6 83,0±7,4 

ендоспермова мутація su1 

Дмитрик F1  96,9±3,4 96,9±3,4  88,3±6,3  94,6±4,4 83,0±7,4 84,7±7,1 

МС 401♀  88,0±6,4 88,3±6,3 85,2±7,0 89,0±6,1 77,7±8,2 82,7±7,4 

МС 266♂  88,1±6,3 89,1±6,1 83,0±7,4 93,4±4,9 81,2±7,7 81,9±7,5 

 ендоспермова мутація se  

Cнігова  королева F1  86,1±6,8 94,9±4,3  79,6±7,9 83,7±7,2 69,7±9,0 74,2±8,6  

СЕ 854♀  83,7±7,2 86,8±6,6  75,7±8,4 82,1±7,5  74,6±8,5  78,1±8,1  

СЕ 843♂  84,6±7,1 89,1±6,

1  
47,9±9,8  63,2±8,1 47,8 ±9,8 52,2±9,8  

 ендоспермова мутація sh2 

SS 386/SS 389 F1 60,0±9,6 80,4±7,8 50,6±9,8  77,9±8,1  48,4±9,8 50,7±9,8  

SS 386♀  61,4±9,5 81,4±7,6  34,8±9,3 59,0±9,6 43,8±9,7  46,0±9,8  

SS 389♂  71,3±8,9 86,7±6,7 34,1±9,3 58,8±9,6 37,7±9,5 40,3±9,6 

 
Прискорене старіння суттєво не вплинуло на лабораторні показники енергії 

проростання і схожості насіння зразків зубовидного підвиду – гібрида F1 Вимпел і батьківської 
лінії Х 523 ЗМ ♂, носія мутації ae – гібриду F1АЕ392/АЕ800, носія мутації su1 – лінії МС 401♀; 
на схожість ліній носіїв мутації wx - ВК 64 ♂та мутації ae - АЕ392♀, гібрида F1 Дмитрик і лінії 
МС 266 ♂ - носіїв мутацій su1 та  гібрида F1 SS 386/SS 389. – мутація гену sh2. Зміни показників у 
цих форм не перевищували 3,3 %, переважно у бік зменшення, що знаходиться в межах 
помилки досліду. Отже, ці зразки можна вважати відносно стійкими до застосованого режиму 
прискореного старіння. 

Найбільш значне зниження лабораторних показників енергії проростання (I становить 
від –43,3 до –52,2%) та схожості (I становить від –27,5 до –32,2%) відмічено у ліній – носіїв 
мутацій: sh2 – SS 386♀ та SS 389 ♂; se – СЕ 843 ♂, які слід вважати найбільш чутливими до 
прискореного старіння. Решта зразків знижали енергію проростання і схожість у середньому 
ступені: I становить від –5,7 до –15,7%. 
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Таблиця 2. Iндекси впливу прискореного старіння та комбінованого режиму на 

лабораторну енергію проростання та схожість насіння форм  кукурудзи з різною 

структурою ендосперму (2012-2014 рр.), % 

Лінія, гібрид 
Прискорене старіння Комбінований режим 

енергія 

проростання 
схожість 

енергія 

проростання 
схожість 

зубовидний підвид ssp.indentata (контроль) 

Вимпел F1 1,7 0,0 -10,4 -9,2 

ГК 26 М♀ -6,2 -5,3 -8,6 -7,2 

Х 523 ЗМ♂ 3,7 1,7 2,7 -0,1 

ендоспермова мутація wx 

Біном F1 -13,5 -8,6 -3,9 -4,0 

ВК 69♀ -8,9 -9,4 -7,9 -11,3 

ВК 64 ♂ -10,7 -0,4 -1,0 0,7 

ендоспермова мутація ae 

АЕ392/АЕ800 F1 -1,3 2,7 -2,3 -0,3 

АЕ392♀ -6,9 -2,4 -9,1 -7,4 

АЕ800♂ -9,8 -6,2 -8,1 -6,3 

ендоспермова мутація su1 

Дмитрик F1 -8,9 -2,4 -14,3 -12,6 

МС 401♀ -3,2 0,8 -11,7 -6,3 

МС 266♂ -5,8 4,8 -7,8 -8,1 

ендоспермова мутація se 

Cнігова королева F1 -7,5 -11,8 -19,1 -21,8 

СЕ 854♀ -9,6 -5,4 -10,9 -10,0 

СЕ 843♂ -43,4 -29,1 -43,5 -41,4 

ендоспермова мутація sh2 

SS 386/SS 389 F1 -15,7 -3,1 -19,3 -36,9 

SS 386♀ -43,3 -27,5 -28,7 -43,5 

SS 389♂ -52,2 -32,2 -47,1 -53,5 

Застосування комбінованого режиму – прискорене старіння насіння з наступним 

проморожуванням за мінус 20
 о

С обумовило зниження енергії проростання та схожості у

порівнянні не лише з контролем, а й з прискореним старінням, у переважної більшості 

зразків. Несуттєво, у межах 3,7 %, змінились обидва показники у лінії зубовидного підвиду 

Х 523 ЗМ ♂, зразків ендоспермової мутації wx – гібрида F1 Біном і лінії ВК 64 ♂, гібрида F1 

мутації ae АЕ800/АЕ392. Причому лінія Х 523 ЗМ ♂ і гібрид F1 АЕ800/АЕ392 були 

стійкими також і до прискореного старіння. 

Найбільш сильне зниження лабораторної енергії проростання та схожості (I від –19,1 

% до –53,5 %) показали носії мутації sh2 – гібрид F1 SS 386/SS 389 і обидві батьківські лінії: 

SS 386♀ та SS 389 ♂, носії мутації se – гібрид F1 Cнігова королева і лінія СЕ 843 ♂. 

Причому лінії SS 386♀, SS 389 ♂ і СЕ 843 ♂ виявились також високо чутливими і до 

прискореного старіння. В цілому можна зробити висновок, що застосований у цьому 

досліді комбінований режим діяв як стресовий чинник, у більшості випадків більш 

сильний, ніж прискорене старіння. 

На протязі 2012-2014 рр. досліджували вплив прискореного старіння і 

комбінованого режиму на показники дружності появи сходів у полі та польової схожості. 

Польові показники у більшості вивчених зразків і варіантів досліду були нижчими, ніж 

лабораторні. Найменша різниця між показниками лабораторної енергії проростання та 

дружності появи сходів у полі; лабораторної та польової схожості відмічена у гібрида F1
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зубовидного підвиду Вимпел, причому у варіанті комбінованого режиму польові 

показники були вищими, ніж лабораторні, відповідно на 5,1  % і 6,8 %. Значне 

підвищення дружності появи сходів у полі та польової схожості порівняно з 

відповідними лабораторними показниками спостерігалось також у лінії СЕ 843 ♂ (se) – 

у варіантах з прискореним старінням (на 29,8 % і 23,0 %) і комбінованим режимом (на 

8,6 % і 17,4 %); лінії SS 389♂ (sh2) – у варіантах з прискореним старінням (на 23,7 % і 4,5 

%) і комбінованим режимом (на 22,6 % і 32,7 %); лінії SS 386♀ (також sh2) – енергія 

проростання за прискореного старіння на 8,6 % і схожість за комбінованого режиму – на 

15,1 %. 

Прискорене старіння суттєво знизило порівняно з контролем показник дружності 

появи сходів у полі у носія мутації su1 – лінії МС 401♀, sh2 – гібриду F1SS 386/SS 389. 

Тенденцію до такого зниження показали носії мутації wx – гібрид F1Біном і лінія ВК 

69♀. Разом з цим, після застосування прискореного старіння помітно підвищились 

показники дружності появи сходів у полі та польової схожості насіння (I = від 5,8 до 9,5 

%) у лінії ГК 26 М♀ (зубовидний тип), носіїв мутацій ae – гібрида F1 АЕ392/АЕ800 та 

лінії АЕ800♂, su1 – гібрида F1 Дмитрик; se – гібрида F1 Cнігова королева (I = 6,7 % і 9,2 

% відповідно) та ліній СЕ 854♀ і СЕ 843 (I = 10,3 та 25,5 % відповідно), sh2 – лінії  SS 

389♂ (I = 16,3 % і 18,8 % відповідно). У решти зразків не спостерігалось значних змін 

(табл. 3, 4).  

Факти підвищення показників дружності появи сходів у полі та польової схожості 

порівняно з лабораторними  та обох показників у польовому досліді у варіанті з 

прискореним старінням порівняно з контролем свідчить про певний стимулюючий ефект 

прискореного старіння на обидва польові  показники. Суттєве підвищення лабораторної 

енергії проростання у кукурудзи спостерігалось і в інших дослідах [21]. Цей ефект може 

бути пов′язаний з посиленням під дією прискореного старіння окислювальних процесів, 

які активують пероксидазу та інші ферменти антиоксидантного захисту [22], або з 

розпадом природного інгібітора – абсцизової кислоти [23], що, у свою чергу, сприяє 

проростанню насіння. Іншим поясненням може бути те, що лабораторні умови є 

сприятливими для розвитку патогенних грибків, присутніх на насінинах, тоді як 

прискорене старіння і польові умови пригнічують їх розвиток, отже обумовлюють 

підвищення дружності появи сходів у полі та польової схожості у певних генотипів.  
Комбінований режим обумовив істотне зростання дружності появи сходів у полі 

та польової схожості у гібрида F1 Дмитрик (su1) (I становив відповідно 17,3 % і 10,8 %), 

ліній АЕ800♂ (ae) (24,5 % і 10,7 %), СЕ 854♀ (se) (13,9 % і 20,3 %), SS 389♂ (sh2) 

(21,3 % і 37,0 %); схожості – у SS 386♀ (sh2) (18,4 %). Суттєве зниження дружності 

появи сходів у полі та польової схожості спостерігалось у ліній ВК 69♀ (wx) (I становив 

відповідно –23,6 % і 19,5 %); АЕ392♀ (ae) (–18,7 % і –16,2 %), МС 266♂ (su1) (–15,1 % і 

–12,2 %); гібрида F1 SS 386/SS 389 (sh2) (–16,0 % і –10,3 %); дружності появи сходів у 

полі – у гібрида F1 Бином (wx) (I=–18,4 %); ліній МС 401♀ (su1) (I=–15,9 %); СЕ 843♂ 

(se) (I=–14,3 %). У решти зразків вплив був незначним (див. табл. 3, 4). Таким чином, за 

показниками дружності появи сходів у полі та польової схожості вплив комбінованого 

режиму був у більшості випадків негативним і більш сильним, ніж вплив прискореного 

старіння. Характер впливу комбінованого режиму не пов‘язаний однозначно з наявністю 

тієї чи іншої мутації, що контролює структуру ендосперму, але спостерігається певний 

зв‘язок з конкретним генотипом.  

Згідно з загальноприйнятою думкою, норма реакції гібриду є ширшою, ніж у його 

батьківських ліній [24, 25]. Отже, можна було б очікувати, що здатність гібридного 

насіння протистояти стресовим чинникам (яким є і прискорене старіння) повинна бути 

вищою, ніж у ліній.  
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Таблиця 3. Дружність появи сходів у полі та польова схожість насіння форм  кукурудзи 

з різною структурою ендосперму після впливу «прискореного старіння»  і 

комбінованого режиму (2012–2014 рр.), % 

Лінія, гібрид 

Контроль 
Прискорене 

старіння  

Комбінований 

режим  

друж- 

ність 

появи 

сходів 

польова 

схожість 

друж- 

ність 

появи 

сходів 

польова 

схожість 

друж- 

ність 

появи 

сходів 

польова 

схожість 

зубовидний підвид ssp.indentata (контроль) 

Вимпел F1 93,5±4,9 97,5±3,1 95,0±4,4 99,2±1,8 91,4±5,6 96,1±3,9 

ГК 26 М♀ 81,6±7,7 90,3±5,9 88,9±6,3 95,6±4,1 75,0±8,7 95,0±4,4 

Х 523 ЗМ♂ 59,7±9,8 73,9±8,8 59,5±9,8 73,1±8,9 59,0±9,8 68,1±9,3 

ендоспермова мутація wx 

Біном F1 76,6±8,5 83,6±7,4 73,1±8,9 82,8±7,5 62,5±9,7 77,2±8,4 

ВК 69♀ 67,7±9,4 78,9±8,2 63,5±9,6 73,6±8,8 51,7±9,9 63,5±9,6 

ВК 64 ♂ 76,7±8,5 85,8±7,0 79,4±8,1 88,3±6,4 75,4±8,6 86,7±6,8 

ендоспермова мутація ae 

АЕ392/АЕ800 F1 80,1±8,0 82,6±7,6 85,7±7,0 89,0±6,3 79,3±8,1 82,9±7,5 

АЕ392♀ 72,2±9,0 82,8±7,5 76,2±8,5 85,0±7,1 58,8±9,8 69,4±9,2 

АЕ800♂ 33,5±9,4 41,9±9,9 37,6±9,7 49,5±9,9 41,7±9,9 46,4±9,9 

ендоспермова мутація su1 

Дмитрик F1 73,3±8,8 80,7±7,9 79,7±8,0 88,3±6,4 86,0±6,9 89,4±6,2 

МС 401♀ 73,5±8,8 81,4±7,8 68,2±9,3 80,0±8,0 61,8±9,7 77,5±8,4 

МС 266♂ 75,6±8,6 83,6±7,4 72,9±8,9 83,9±7,4 64,2±9,6 73,4±8,8 

ендоспермова мутація se 

Cнігова королева F1 64,5±9,6 74,9±8,7 68,8±9,3 81,8±7,7 68,4±9,3 71,1±9,1 

СЕ 854♀ 56,1±9,9 60,1±9,8 64,2±9,6 66,3±9,5 63,9±9,6 72,3±9,0 

СЕ 843♂ 65,8±9,5 68,7±9,3 77,7±8,3 86,2±6,9 56,4±9,9 69,6±9,2 

ендоспермова мутація sh2 

SS 386/SS 389 F1 36,9±9,7 42,9±9,9 30,4±9,2 40,0±9,8 31,0±9,2 38,5±9,7 

SS 386♀ 43,1±9,9 51,6±9,9 43,4±9,9 52,3±9,8 46,2±9,9 61,1±9,8 

SS 389♂ 49,7±9,9 53,3±9,9 57,8±9,9 63,3±9,6 60,3±9,8 73,0±8,9 

мутацій su1 (гібрид F1 Дмитрик над лініями МС 401♀ та  МС 266 ♂) – у контролі, варіантах з 

прискореним старінням і комбінованим режимом; мутації se (гібрид F1 Cнігова королева над 

лініями СЕ 854♀ та  СЕ 843♂) – у контролі та варіанті з прискореним старінням; мутації sh2 

(гібрид F1 SS 386/SS 389 над лініями SS 386♀ та SS 389♂) – у варіантах з прискореним 

старінням і комбінованим режимом. 

За показниками дружності появи сходів у полі та польової схожості перевищення 

гібридів над батьківськими лініями проявилось в усіх варіантах досліду у групах зразків 

зубовидного підвиду – гібрид F1 Вимпел і лінії ГК 26 М♀ та Х 523 ЗМ ♂, у носіїв 

ендоспермової мутації (ae) – гібрид F1 АЕ800/АЕ392 і лінії АЕ392♀ та АЕ800♂; а також 

носіїв мутації (su1) – гібрид F1 Дмитрик і лінії МС 401♀ та МС 266 ♂ у варіантах з 

прискореним старінням і комбінованим режимом. В інших випадках гібриди були на рівні 

ліній, або поступались одній з них чи обом за зазначеними показниками. 
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Таблиця 4. Індекси  впливу прискореного старіння і комбінованого режиму на 

дружність появи сходів у полі та польову схожість насіння форм кукурудзи з різною 

структурою ендосперму (2012-2014 рр.)  

Лінія, гібрид 

 

Індекс впливу чинників, % 

прискорене старіння 
комбінований режим / 

прискорене старіння 

дружність появи 

сходів 

схожість 

польова 

дружність 

появи сходів 

схожість 

польова 

зубовидний тип (ssp.indentata)  (контроль)  

Вимпел F1 1,6 1,7 -2,3 -1,4 

ГК 26 М♀ 9,0 5,9 -8,1 5,2 

Х 523 ЗМ♂ -0,3 -1,1 -1,2 -14,1 

ендоспермова мутація  wx 

Бином F1 -4,6 -1,0 -18,4 -7,7 

ВК 69♀ -6,2 -6,7 -23,6 -19,5 

ВК 64 ♂ 3,5 2,9 -1,7 1,1 

ендоспермова мутаця ae 

АЕ392/АЕ800 F1 7,0 7,8 -1,0 0,4 

АЕ392♀ 5,5 2,7 -18,7 -16,2 

АЕ800♂ 12,2 18,1 24,5 10,7 

ендоспермова мутаця su1 

Дмитрик F1 8,7 9,4 17,3 10,8 

МС 401♀ -7,2 -1,7 -15,9 -4,8 

МС 266♂ -3,6 0,4 -15,1 -12,2 

ендоспермова мутація se 

Снежная 

королеваF1 
6,7 9,2   6,1 -5,1 

СЕ 854♀ 14,4 10,3 13,9 20,3 

СЕ 843♂ 18,1 25,5    -14,3 1,3 

ендоспермова мутація sh2 

SS 386/SS 389 F1 -17,6 -6,8 -16,0 -10,3 

SS 386♀ 0,7 1,4 7,2 18,4 

SS 389♂ 16,3 18,8 21,3 37,0 

 

ендоспермової мутації (ae) – гібрид F1 АЕ800/АЕ392 і лінії АЕ392♀ та АЕ800♂; а також 

носіїв мутації (su1) – гібрид F1 Дмитрик і лінії МС 401♀ та МС 266 ♂ у варіантах з 

прискореним старінням і комбінованим режимом. В інших випадках гібриди були на рівні 

ліній, або поступались одній з них чи обом за зазначеними показниками. 

Таким чином, більш висока довговічність насіння гібрида порівняно з батьківськими 

лініями під дією прискореного старіння та комбінованого режиму проявилась тією чи 

іншою мірою у групах зразків зубовидного типу та носіїв ендоспермових мутацій ae та su1, 

тобто у цих групах підтверджується гіпотеза про гетерозис за адаптивністю. Відсутність 

такої закономірності у групах носіїв мутацій wx, se та sh2 можна пояснити тим, що у 

батьківських ліній у процесі їх селекції сформувався високий рівень витривалості до 

стресів, який у ряді випадків не поступається гібридам або навіть може перевищувати їх. 

Зокрема, можливість покращити силу росту насіння ендоспермового мутанту кукурудзи sh2 

шляхом добору доведено дослідженнями [11]. 

Одержані результати обумовлюють доцільність продовження дослідження на 

більшій виборці зразків ліній і гібридів форм кукурудзи зі зміненою структурою 

ендосперму для встановлення порівняльної довговічності таких зразків, удосконалення 

режимів їх зберігання і поглибленого вивчення фізіології цього явища.  
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ВИСНОВКИ 
1. Відносно стійким до режиму прискореного старіння було насіння таких зразків:

гібрид F1 Вимпел і батьківська лінія Х 523 ЗМ ♂(зубовидний тип), гібрид F1

АЕ392/АЕ800, (мутація ae) та лінія МС 401♀ (мутація su1). Найбільш вразливим щодо 

прискореного старіння було насіння ліній, що несуть ендоспремові мутації se – СЕ 

843♂, sh2 – SS 386♀ та SS 389 ♂.  

2. Режим прискореного старіння обумовлював стимулюючий ефект на польові

показники дружності появи сходів і схожості у насіння носіїв ендоспермових мутацій: ae – 

лінії АЕ800♂, se – ліній СЕ 854♀ і СЕ 843 ♂, sh2 – SS 389 ♂; пригнічуючий ефект – на 

насіння гібрида F1 SS 386/SS 389– носія мутації sh2.  

3. Застосування комбінованого режиму – прискорене старіння насіння з наступним

проморожуванням за мінус 20
 о

С обумовило зниження лабораторних показників енергії

проростання та схожості у переважної більшості зразків. 

4. Комбінований режим обумовив підвищення польових показників дружності появи

сходів і схожості насіння у носіїв мутацій: se – ліній СЕ 854♀, ae – лінії АЕ800 ♂, sh2 – SS 

389 ♂. Суттєве зниження дружності появи сходів спостерігалось у носіїв ендоспермових 

мутацій: wx – гібрида F1 Біном і материнської лінії ВК 69♀, se – лінії СЕ 843♂, ae – лінії 

АЕ392♀, su1  – ліній МС 401♀  та МС 266 ♂; sh2 – гібрида F1 SS 386/SS 389. Характер і сила 

впливу комбінованого режиму не пов‘язані однозначно з наявністю тієї чи іншої мутації, 

яка регулює вміст співвідношення основних фракцій вуглеводів зерна, але спостерігається 

певний зв‘язок з конкретним генотипом. 

5. Більш довговічним в умовах зберігання слід вважати насіння кукурудзи

традиційного зубовидного типу (ssp. indentata); недовговічним – насіння носіїв 

ендоспермових мутацій se та sh2. Насіння з іншими ендоспермовими мутаціями (wx, ae, su1) 

займають проміжне положення.

6. Більш висока довговічність насіння гібрида порівняно з батьківськими лініями під

дією прискореного старіння та комбінованого режиму проявилась тією чи іншою мірою у 

зразків зубовидного типу і носіїв ендоспермових мутації ae та su1, тобто у цих групах 

підтверджується гіпотеза про гетерозис за адаптивністю. 
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ДОЛГОВЕЧНОСТЬ СЕМЯН ФОРМ КУКУРУЗЫ С РАЗНОЙ СТРУКТУРОЙ 

ЭНДОСПЕРМА 

Цель. Установить сравнительную долговечность в условиях хранения семян линий и 

гибридов кукурузы с различной структурой эндосперма; оценить генотипическую 

специфичность реакции на промораживание семян с пониженной всхожестью. 

Результаты и обсуждение. В модельном опыте оценена долговечность семян шести 

простых гибридов и их родительских линий, которые относятся к традиционному 
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зубовидному типу кукурузы и носителям разных эндоспермовых мутацій wx, ae, su1, se та 

sh2. Семена подвергали воздействию ускоренного старения, после чего часть семян с целью 

повышения всхожести промораживали при температуре минус 20 °С (комбинированный 

режим). Относительно устойчивыми к ускоренному старению оказались семена образцов 

зубовидного подвида – Вымпел F1 и его отцовская линия Х 523 ЗМ♂, носителей мутации ae 

–  гибрида АЕ392 / АЕ800 F1, носителей  мутации su1 – линии МС 401♀. Наиболее 

чувствительными к ускоренному старению являются семена линий носителей мутаций: se - 

СЕ 843♂; sh2 - SS 386♀ и SS 389♂. Наблюдался стимулирующий эффект ускоренного 

старения на полевые показатели дружности появления всходов и всхожести семян 

носителей мутаций: se - линий СЕ 854♀ и СЕ 843♂, ae - линии АЕ800♂, sh2 - SS 389♂; 

угнетающий эффект на семена гібрида F1 SS 386 / SS 389 (sh2). Характер влияния 

комбинированного режима не связан однозначно с той или иной мутацией структуры 

эндосперма, но наблюдается связь с конкретным генотипом.  

Выводы. Более долговечными в условиях хранения следует считать семена 

кукурузы зубовидного типа (ssp. indentata), недолговечными - носителей мутаций se, sh2. 

Более высокая долговечность семян гибрида по сравнению с родительскими линиями под 

действием ускоренного старения и комбинированного режима проявилась в группах 

образцов зубовидного типа (ssp. indentata) и носителей мутации ae и su1. 

Ключевые слова: кукуруза, семена, эндоспермовые мутанты, долговечность, 

ускоренное старение, промораживание, энергия прорастания, дружность появления 

всходов, всхожесть. 
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LONGEVITY OF MAIZE SEEDS WITH DIFFERENT ENDOSPERM STRUCTURE 

Goal. To compare longevity of seeds of maize lines and hybrids having different 

endosperm structure in storage conditions; to evaluate genotypic specificity of response to 

freezing of seeds with low germinability. 

Results and Discussion. In a model experiment, the seed longevity of six maize hybrids 

and parent lines belonging to traditional dent maize and carriers of different endosperm mutations 

(waxy (wx), ae, su1, se, sh2) was evaluated. Seeds were exposed to accelerated aging, and then a 

portion of seeds was frozen at –20 ° C to increase germinability (combined regimen). Seeds of  

accessions belonging to dent subspecies (Vympel F1 and its male line X 523 ZM♂), carriers of ae 

mutation (F1 hybrid AE392 / AE800 ), su1 mutation (line MS 401♀) were relatively resistant to 

accelerated aging. Seeds of lines – carriers of se and sh2 mutations (CE 843♂, SS 386♀ and 

SS 389♂) were the most susceptible to accelerated aging. We observed a stimulating effect of 

accelerated aging on the field indexes of simultaneity of seedling emergence and germinability of 

lines - mutation carriers (se – CE 854♀ and CE 843♂, ae – AE800♂, sh2 – SS 389♂) and a 

depressing effect on seeds of F1 hybrid SS 386 / SS 389 (sh2 mutation). The influence of the 

combined regimen on the laboratory parameters of germination energy and germinability, field 

parameters of simultaneity of seedling emergence and germinability is not associated with any 

given mutation that controls endosperm structure, but is specific for a certain genotype. 

Conclusions. Dent maize seeds (ssp indentata) should be regarded as more long–lived in 

the storage conditions, se and sh2 mutation carriers – as short–lived. Higher longevity of hybrid 

seeds compared to parent lines under the influence of accelerated aging and combined regimen 

was recorded for dent accessions (ssp indentata) and ae and su1 mutation carriers. 

Keywords: maize, seeds, endosperm mutants, longevity, accelerated aging, freezing, 

germination energy, simultaneity of seedling emergence, germinability.
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