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Висвітлено результати вивчення реакції 100 ліній робочої колекції цукрової 

кукурудзи на М- і С- типи цитоплазматичної чоловічої стерильності (ЦЧС) в 

контрастних умовах 2014-2015 рр. Виявлено домінуюче положення класу повністю 

стерильних генотипів серед гібридів М- типу при низьких значеннях інших класів та 

дивергентний відгук крайніх класів з підвищеними рівнями прояву в них стерильності 

та фертильності за низького формування проміжних класів у гібридів С- типу. У тест 

кросів С- типу вищу генетичну сталість прояву ознак визначала поліваріантність генів 

контролю ЦЧС. У них не виявлено високої детермінуючої дії на прояв ознак 

метеорологічних факторів років досліджень на противагу гібридам, отриманим за 

використання ліній-джерел М- плазми, для яких характерна висока мінливість ознак. 

За відсотком стерильних і фертильних рослин у межах кожного конкретного генотипу 

гібридів аналізуючих схрещувань проведено класифікацію лінійного матеріалу за 

його закріплюючою та відновлювальною здатністю. Виділено лінії повні закріплювачі 

стерильності та часткові і повні відновлювачі фертильності М- і С- типів ЦЧС. 

Проведена структуризація лінійного матеріалу за групами закріплення стерильності і 

відновлення фертильності оцінюваних типів ЦЧС та відносно тривалості його 

вегетаційного періоду. Намічено шляхи використання ліній в програмах практичної 

селекції цукрової кукурудзи зі створення високоврожайних та конкурентоздатних 

гібридів на стерильній основі з високим рівнем відновлення фертильності, що 

відповідатимуть сучасним вимогам агропромислового комплексу. 

Ключові слова: цукрова кукурудза, лінії, ознаки, реакція, класифікація, закріплювачі, 

відновлювачі, типи ЦЧС. 

 

ВСТУП 

Доведена пріоритетність гетерозисної селекції цукрової кукурудзи, що стимулювала 

створення і впровадження у виробництво високоврожайних гібридів. Їх створення 

передбачає цілеспрямоване схрещування спеціально підібраних інбредних ліній з високою 

значимістю господарсько-корисних ознак і високою генетичною цінністю. Ведення їх 

насінництва здійснюється на ділянках гібридизації на фертильній основі за перехресного 

запилення материнської форми батьківською. Найбільш поширеним способом забезпечення 

перехресного запилення є видалення волотей на материнських компонентах схрещування, 

що потребує значних трудових і матеріальних затрат – до 10-ти людино-днів на один гектар 

ділянок гібридизації [1, 2]. 

Штучно модифікована генетична система контролю розмноження у кукурудзи, заснована на 

використанні цитоплазматичної чоловічої стерильності, є альтернативою ведення 

насінництва на фертильній основі. Окрім економії затрат на видалення волотей вона 

забезпечує високу повноту запилення стерильних материнських компонентів пилком 

батьківських ліній-відновлювачів фертильності, підвищує повноту гібридизації і покращує 

якість насіння, що спричиняє підвищення врожайності гібридів [3, 4]. Встановлено перевагу 
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гібридів, створених на стерильній основі різних типів стерильної плазми, над фертильними 

за кількістю качанів на рослині, врожайністю зерна та зеленої маси при більш економній 

витраті ними води на формування одиниці врожаю, так як коренева система у них 

функціонує більш продуктивно, особливо в умовах обмеженого водопостачання [5]. 

Детермінантом чоловічої стерильності виступають стерелізуючі плазмогени та рецесивні 

ядерні гени rf, при наявності котрих ідіотип формує стерильний фенотип, а наявність 

домінантних генів Rf у стерильній плазмі забезпечує відновлення фертильності пилку. 

Відновлення молдавського (М) типу стерильності відбувається за рахунок гену Rf3, а 

парагвайського (С) – генами Rf4, Rf5, Rf6.  Суттєвим значенням використання цих типів ЦЧС, 

які отримали широке визнання у сучасній селекції кукурудзи є те, що специфічність 

цитоплазми цих типів ЦЧС не виказує істотної плейотропної дії на господарсько-корисні 

ознаки даної культури [див. 2]. Близько 90-95% вітчизняних районованих на сьогодня 

гібридів зернової кукурудзи створені на основі їх використання [6]. Однак у цукрової явище 

цитоплазматичної чоловічої стерильності не знайшло широкого застосування. Із 65-ти 

гібридів даного біотипу занесених до Державного реєстру і придатних до поширення в 

Україні у 2015 р лише два – Людмила СВ і Кабанець СВ – створені з використанням ЦЧС [7]. 

За літературними даними прояв стерильності та фертильності є нерівнозначним у різних 

генотипових середовищах і певною мірою визначається дією зародкової плазми. Так, 

більшість ліній кукурудзи з гетерозисних груп плазм Рейд, Айодент і змішаної є природними 

відновлювачами С типу та закріплювачами М типу ЦЧС. У підгрупах Мо17 і      Оh 43 

плазми Ланкастер переважають закріплювачі С типу та в меншій мірі зустрічаються 

відновлювані М типу [8,9]. Існування у кукурудзи поліморфних генів та генів-модифікаторів, 

що контролюють прояв цих ознак, зумовлює експресивність формування специфічних 

властивостей у різних типів ЦЧС, пенетрантність яких може знижуватись під впливом 

факторів зовнішнього середовища [10 - 13]. 

Мета даних досліджень, виходячи з важливості використання ЦЧС у гетерозисній селекції 

цукрової кукурудзи, полягала у вивченні реакції ліній даної культури на М і С типи 

стерильності, диференціації їх за класами стерильності та фертильності, ідентифікація серед 

них закріплювачів стерильності і відновлювачів фертильності даних типів ЦЧС та з'ясування 

місця ліній в схемі майбутніх схрещуваннь (материнська чи батьківська форма). 

МАТЕРІАЛИ, МЕТОДИ І УМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Матеріалом для досліджень служили 100 інбредних ліній цукрової кукурудзи, створених 

методом гібридизації і подальшою гомозиготацією в Інституті зернових культур та в 

Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН України. Для вивчення реакції ліній на типи 

ЦЧС їх було залучено в аналізуючі схрещування з лініями-аналогами стерильності КС 253 

М, ЛГ 14 М, КС 1736 М, КС 196 М, Р 346 su1 М, КС А С, КС 256-2а С цукрової кукурудзи. 

Для зниження уніфікації геноплазми при послідуючому створенні ліній-аналогів 

стерильності даних типів ЦЧС в якості джерел стерильності використано лінії F 564 M, ІК 

243-5 М, ІК 178-5 М, ІК 178-6 М, ІКС 33 М, СЛ 58 М, БС 996 М, КР 714 М, БС 491212 М, F 7 

C, F 2 C, БС 011 С, БС Мона 411221 С, БС 300 С, БС 945231111 С, БС 3232 С, ІКС 217 С, ІКС 

130 С зернової кукурудзи.  

Гібриди аналізуючих схрещувань вирощувались в селекційному розсаднику 

Синельниківської селекційно-дослідної станції протягом 2014-2015 рр. у відповідності з 

рекомендаціями [14, 15]. Площа ділянок – 4,4 м
2
. Посів проводили селекційною сівалкою.

Густоту стояння формували у фазу 5-6 листків із розрахунку 40 тис. рослин/га. Агротехніка в 

польових дослідах була загальноприйнятою для зони вирощування кукурудзи. Вивчення 

характеру цвітіння волотей в оцінюваних комбінацій проведено на початку, у середині та 

при закінченні їх цвітіння з об'єднанням одержаних значень у класи [16], де клас 0 – повна 

стерильність, всі або майже всі стерильні пиляки знаходяться в закритих колосках; клас 1 – 

повна стерильність, значна кількість стерильних пиляків виходить назовні; клас 2 – неповна 

стерильність, кількість фертильних пиляків не перевищує 25 %; клас 3 – часткова 
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фертильність, кількість фертильних пиляків складає 25-75 %; клас 4 – неповна фертильність, 

кількість фертильних пиляків >75 %, стерильні пиляки зустрічаються рідко; клас 5 – повна 

фертильність. Класифікацію ліній за реакцією на М і С типи ЦЧС здійснено при об'єднанні 

класів в групи закріплювачів стерильності, часткових та повних відновлювачів фертильності 

за відсотком стерильних або фертильних рослин в межах кожного конкретного генотипу 

гібридів аналізуючих схрещувань. 

Метеорологічні умови років досліджень характеризувались контрастністю. За даними 

Синельниківської агрометеорологічної станції за вегетацію рослин кукурудзи в 2014 і 2015 

рр. випало 383,5 і 212,2 мм опадів, при середньо багаторічних показниках 241,0 мм, що 

становило 159,1 і 88,0% до норми. Сума ефективних температур вище +10
о
С за цей період 

досягала 1511,8 та 1562,5
о
С відповідно рокам при нормі 1282,0

о
С та перевищувала її на 17,9 і 

21,1%. Вегетаційний період 2014 року за гідротермічним забезпеченням був оптимальним 

для органогенезу кукурудзи – ГТК 1,07 а в 2015 р. він характеризувався посушливими 

умовами – ГТК 0,81. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

Вивчення реакції ліній цукрової кукурудзи на М- і С- типи ЦЧС проведено на гібридних 

нащадках, отриманих від схрещування ліній-аналізаторів даних типів стерильності з 

оцінюваними фертильними лініями. При оцінці тест кросів встановлено закономірності 

формування у гібридів F1 стерильності та фертильності волотей (табл. 1) 
 

Таблиця 1. Розподіл тест кросів аналізуючих схрещувань цукрової кукурудзи за класами 

стерильності та фертильності волотей 

Клас 

стерильності 

та 

фертильності 

Тип кросу 

М- тип С- тип 

2014 р. 2015 р. 2014 р. 2015 р. 

шт. % шт. % шт. % шт. % 

0 46 53,6 62 72,2 9 15,2 9 15,2 

0+1 33 38,4 18 21 10 17,0 8 13,6 

1 1 1,1 1 1,1 - - - - 

2 - - - - - - - - 

1+2 2 2,3 1,1 1,1 - - - - 

0+1+3 2 2,3 2 2,3 - - - - 

1+3 - - - - 1 1,7 1 1,7 

3 - - -  1 1,7 1 1,7 

0+1+5 - - - - 1 1,7 1 1,7 

0+4+5 - - - - 1 1,7 1 1,7 

0+5 - - - - 1 1,7 1 1,7 

4+5 - - - - 1 1,7 1 1,7 

4 - - - - - - - - 

5 2 2,3 2 2,3 34 57,6 36 61,0 

Всього зразків  86 100,0 86 100,0 59 100,0 59 100,0 

 

Згідно з результатами оцінки гібридів М- типу відмічено домінування їх частки в класі 

повністю стерильних генотипів( класи 0 і 0+1). Серед 86 гібридів даного типу ЦЧС їх рівень 

становив у 2014 і 2015 роках 93,0 і 94,2%. Повністю відновлену фертильність     (клас 5) 

виявлено лише у двох гібридів, або у 2,3%. Гібриди, у яких у межах одного генотипу 

проявлялась як повна, так і неповна стерильність чоловічих суцвіть (класи 1+2) та в яких 

відзначено повністю стерильні та частково фертильні волоті (класи 0+1+3) представлені 

одним або двома зразками. На частку цих гібридів припадало 1,1 та 2,3%. 
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При аналізі гібридів С- типу виявлено дивергентний відгук крайніх класів з підвищеними 

рівнями в них прояву оцінюваної ознаки за низького формування проміжних класів. 

Найбільша кількість гібридів (34 і 36 із 59-ти, або 57,6 і 61,0%) припадала на клас високого 

рівня відновлення фертильності (клас 5). Частка повністю стерильних гібридів (класи 0 і 0+1) 

становила 17 і 19 зразків, що складало 28,8 і 32,2% та була нижчою, ніж у гібридів М- типу. 

Класи з різною інтенсивністю відновлення фертильності при цьому представлені 

поодинокими гібридами, на долю яких припадало по 1,7%. У той же час в обох 

досліджуваних групах гібридів не виявлено генотипів з неповною стерильністю (клас 2) та 

неповною фертильністю (клас 4) волотей. 

Вища статичність генетичної системи контролю формування стерильності та фертильності 

чоловічих суцвіть притаманна тест кросам С- типу, у яких спостерігався більш стабільно 

чіткий прояв ознак, порівняно з гібридами М- типу. Це можливо зумовлено значною 

поліваріантністю генів, що контролюють їх прояв у генотипів першого типу, які і 

забезпечували у них вищу генетичну сталість прояву ознак. 

Флуктація погодних умов років досліджень проявляла різний вплив на прояв ознак у гібридів 

аналізуючих схрещувань. Особливо сильним він був в умовах посушливого 2015 р., за якого 

кількість повністю стерильних гібридів М- типу ЦЧС (класу 0) зростала до 72,2% проти 

53,6% у 2014 р. У класі 0+1 за дії водного стресу відмічено меншу частку гібридів (21%) із 

значною кількістю пиляків що виходили назовні, ніж при оптимальних умовах зволоження, 

яка зростала до 38,4 %. В інших класах кількість гібридів даного типу стерильності 

залишалась незмінною протягом років досліджень. При оцінці гібридів С типу не виявлено 

високої детермінуючої дії метеорологічних факторів на прояв стерильності та фертильності 

волотей. Рівень ознак даного типу ЦЧС у всіх класах характеризувався значною стабільністю 

і практично мало змінювався за зміни умов вирощування. 

Залежно від характеру цвітіння чоловічих суцвіть в межах кожного конкретного генотипу 

досліджуваних гібридів інбредні лінії цукрової кукурудзи класифіковано за групами реакції 

на М- і С- типи ЦЧС. За критерій віднесення їх до конкретної групи обрано відсоток рослин 

зі стерильними або фертильними волотями, за яким і охарактеризовано рівень закріплюючої 

або відновлювальної здатності ліній при залученні їх в аналізуючі схрещування з джерелами 

стерильності. Результати класифікації ліній представлено в таблиці 2. 

Згідно з одержаними даними виділено наступні групи ліній: 

- повного закріплення М- типу стерильності (ЗМ). До неї віднесено лінії з повною 

стерильністю волотей (клас 0+1). Вони забезпечують в схрещуваннях 96,6-100,0% 

стерильних рослин і тому характеризуються високою закріплюючою здатністю даного типу 

ЦЧС; 

- повного закріплення С- типу стерильності (ЗС). У дану групу ввійшли лінії класу 0+1. Вони 

формували в гібридах 95,2-100,0 % рослин з стерильними чоловічими суцвіттями, у яких всі, 

або майже всі пиляки знаходились в закритих колосках, або виходили назовні, але були 

стерильними. Дані лінії в схрещуванні зі стерильними формами С типу здатні проявляти 

високу закріплюючу здатність; 

- повного закріплення М- і С- типу стерильності (ЗМ, ЗС). Вони забезпечують 99,0-100,0 % 

рослин з повністю стерильними волотями за схрещування з джерелами М і С типу ЦЧС. Для 

них притаманна висока закріплююча здатність обох типів цитоплазматичної чоловічої 

стерильності. За характером прояву стерильності вони віднесені до класу 0+1; 

- повного закріплення стерильності М- типу та часткового відновлення фертильності С типу 

(ЗМ, ЧВС). Дані лінії здатні на 100,0 % закріплювати стерильність при гібридизації їх з 

лініями-аналогами М- типу ЦЧС, так як за характером цвітіння волотей вони віднесені до 

класу 0+1 та до 3 класу за С- типом, відповідно з частковим відновленням цвітіння чоловічих 

суцвіть у 50,0-66,7% рослин гібридів, отриманих при їх схрещуванні з стерильними формами 

цього типу ЦЧС. Вони є добрими закріплювачами стерильності у генотипів М- типу та з 

середньою експресивністю відновлюють фертильність у гібридних комбінацій, одержаних за 

участю С- стерильної плазми; 
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- повного закріплення стерильності М- типу та повного відновлення фертильності С- типу 

(ЗМ, ВС). Лінії даної групи за характером цвітіння волотей у гібридів М- типу ЦЧС 

віднесено до класу 0+1, а в гібридах С- типу – до 5 класу. Рівень прояву стерильних рослин у 

першому випадку складав 100,0 %, а в другому – фертильність рослин коливалась в межах 

82,4-100,0 %. Дані лінії з високою експресивністю спроможні закріплювати стерильність у 

гібридів М- типу а також відновлювати фертильність у комбінацій С- типу ЦЧС; 

 

Таблиця 2. Класифікація ліній за реакцією на стерильну плазму, 2014-2015 рр. 

Класи 
ознак Лінія  

Рослин 
класу, 

%      

Повного закріплення М- типу стерильності (ЗМ) 

0+1 

КЦ 9-2, КЦ 29-3, КЦ 34-2, КЦ 36-1, КЦ 38-1, Ц 40-2, КЦ 43-2,  КЦ 200, 

КЦ201-1, КЦ 203-1, КЦ 208-4, КЦ 210-2, КЦ 215-2, КЦ 216-3, КЦ 300-

1, КЦ 400-2, КЦ 404-1, КЦ 406-1, КЦ 408-1, КЦ 408-3, КЦ 410-1 КЦ 

415-1, КЦ 416-1, КЦ 417-1, КЦ 424-1, КЦ 425-1, КЦ 427-1, КЦ 428-1, 

КЦ 428-2, КЦ 505-1, КЦ 505-2, КЦ601-1, КЦ 810-1, КЦ 811-1, РКЦ 18, 

РКЦ 33,  РКЦ 83-2, КЦ 905-1, СЕ 413 

96,9-

100,0 

Повного закріплення С- типу стерильності (ЗС) 

0+1 РО 1, КЦ 408-2, РКЦ 410, МС 58, IG 1998 
95,2-

100,0 

Повного закріплення М- і С- типів стерильності (ЗМ, ЗС) 

0+1 
УС 1-1, А 209, КЦ 2, КЦ 27-5, КЦ 41-1, КЦ 208-3, КЦ 302-1, КЦ 407-1, 

КЦ 409-2, КЦ 705-1, РКЦ 35, РКЦ 49, РКЦ 110-1, МС 401, СЕ 401 

99,0-

100,0 

Повного закріплення М-типу стерильності та часткового відновлення 

фертильності С- типу (ЗМ, ЧВС) 

0+1 

КЦ 208-1, РКЦ 46 

100,0 

3 
50,0-

66,6 

Повного закріплення М типу стерильності та відновлення фертильності С- типу (ЗМ, 

ВС) 

0+1 КС 253,  ЛГ 14,  ЛД 12,  КЦ 3,  КЦ 11,  КЦ 11-1,  КЦ 26-6,  КЦ 28-1,  

КЦ 36-2,  КЦ 209-2,  КЦ 212-1,  КЦ 216-1,  КЦ 217-1,  КЦ 411-1,        

КЦ 502-1, КЦ 504-21, КЦ 807-4,  КЦ 808-2  РКЦ 23,  РКЦ 28-1 , 

РКЦ32,  РКЦ 70,  РКЦ 88,  МС 30, СЕ 414. 

100,0 

5 
82,4-

100,0 

Часткового відновлення фертильності М- і С- типів (ЧВМ, ЧВС) 

3 КЦ 420-1, МС 11 
47,5-

58,6 

Повного відновлення фертильності М- типу (ВМ) 

5 КЦ 420-2, КЦ 420-3 100,0 

Повного відновлення фертильності С- типу (ВС) 

5 КЦ 27-2, КЦ 602-2, КЦ 604-1, КЦ 605-1, РКЦ 98, ДКС 565/ 27, МС 266 100,0 

Повного відновлення фертильності М- і С- типів (ВМ, ВС) 

5 КЦ 421-1 100,0 

 

- часткового відновлення фертильності М- і С- типів (ЧВМ,ЧВС). Генотипи цих ліній 

формували 47,5 та 58,6% фертильних рослин у гібридних комбінацій даних типів стерильної 

плазми. Інтенсивність цвітіння волотей у гібридів, одержаних за їх участю, коливалась в 

межах 25-75%, що відносить їх до 3 класу. Дані зразки є посередніми відновлювачами обох 

типів ЦЧС; 
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- повного відновлення фертильності М- типу (ВМ). За характером цвітіння волотей вони 

мали високу відновлювальну здатність (клас 5) при 100,0% рівні утворення фертильних 

рослин за схрещування їх з М аналогами стерильності; 

- повного відновлення фертильності С- типу (ВС). Ці лінії забезпечували в F1 повне цвітіння 

волотей (клас 5) та 100,0% фертильність рослин при комбінуванні їх зі зразками С 

стерильної плазми, тобто вони характеризуються високою відновлювальною здатністю 

даного типу стерильності; 

- повного відновлення фертильності М- і С- типів (ВМ, ВС). Вони забезпечували формування 

повністю фертильних чоловічих суцвіть (клас 5) і 100,0% відновлення фертильнос- 

ті рослин у гібридів, одержаних при використанні як М-, так С- аналогів стерильності. 

Класифікація ліній цукрової кукурудзи за реакцією на М- і С- типи ЦЧС дала можливість 

визначити їх місце в схемі схрещувань. Лінії, природні закріплювачі М і С типів, слід 

використовувати для створення стерильних аналогів з послідуючим введенням їх у гібриди в 

якості материнських форм. Лінії часткові відновлювачі фертильності даних типів ЦЧС з 

рівнем відновлювальної здатності 47,5-58,6% рослин можна використовувати для виділення 

генотипів здатних повністю закріплювати стерильність або повністю відновлювати 

фертильність. Це розширює можливості використання такого матеріалу в гетерозисній 

селекції цукрової кукурудзи. Зразки повного природного відновлення фертильності цих 

типів ЦЧС слід використовувати для створення гібридів складної генетичної структури, так 

як вони з високою ефективністю здатні відновлювати фертильність у всіх типах схрещувань. 

Проведена структуризація лінійного матеріалу цукрової кукурудзи за проявом реакції на М і 

С типи цитоплазматичної чоловічої стерильності та відносно тривалості їх вегетаційного 

періоду розкриває можливості селекції на основі ЦЧС гібридів різних груп стиглості (табл.3). 

 

Таблиця 3. Структуризація ліній цукрової кукурудзи залежно від прояву реакції на М- і 

С- типи ЦЧС та тривалості їх вегетаційного періоду, 2014-2015 рр. 

Група  

ліній 

Ранньостиглі Середньоранні Середньостиглі Всього по групі 

шт. % шт. % шт. % шт. % 

М- тип ЦЧС: 86 ліній 

ЗМ 27 43,0 36 41,9 8 9,3 81 94,2 

ЧВМ - - 2 2,3 - - 2 2,3 

ВМ - - 3 3,5 - - 3 3,5 

С- тип ЦЧС: 59 ліній 

ЗС 13 22,0 3 5,1 3 5,1 19 32,2 

ЧВС 1 1,7 3 5,1 - - 4 6,8 

ВС 10 16,9 19 32,2 7 11,9 36 61,0 

 

Серед 100 вивчених ліній 86 відносяться до молдавського, а 59 до парагвайського типів 

цитоплазматичної чоловічої стерильності. Частка ліній-закріплювачів М типу ЦЧС була 

найвищою і становила 94,2 % від кількості задіяних в дослідженнях зразків даного типу. На 

ранньостиглу групу їх припадало 43,0 %, на середньоранню – 41,9 % а на середньостиглу – 

9,3 % ліній. Виявлено лише 2,3 % ліній часткових відновлювачів фертильності та 3,5 % 

повних відновдювачів фертильності даного типу ЦЧС. Вони зосереджені в групі 

середньоранніх. У групах ранньостиглих і середньостиглих ліній зразки з високою 

експресивністю відновлювальної здатності даного типу ЦЧС відсутні. Це вказує на 

необхідність поєднання М- цитоплазматично стерильних ранньостиглих ліній з генотипами 

відновлення фертильності середньоранніх при синтезі скоростиглих гібридів. Селекція 

середньоранніх гібридів за використання М- стерильних аналогів ліній і ліній відновлювачів 

фертильності при цьому також може бути успішною. 

Аналіз реакції ліній на С- тип стерильності виявив більш високу їх дивергованість як за 

факторами прояву стерильності і відновлення фертильності, так і відносно тривалості 
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вегетаційного періоду. У плазмі С- типу 32,2% ліній проявляли повну стерильність, 61,0% 

забезпечували високий рівень відновлення фертильності і 6,8% спроможні відновлювати 

фертильність приблизно у половини рослин. Серед закріплювачів даного типу ЦЧС 22,0% 

ліній припадає на ранньостиглу групу і по 5,1% на середньоранню і середньостиглу. 

Відновлення стерильності в ранньостиглій групі забезпечували 16,9% ліній, в 

середньоранній – 32,2% та 11,9% – в групі середньостиглих. Часткові відновлювачі С- типу 

відмічено серед ранньостиглих (1,7%) та середньоранніх (5,1%) ліній. 

Виходячи з одержаних даних серед ліній цукрової кукурудзи, оцінених за проявом реакції на 

М- тип ЦЧС абсолютна їх більшість є закріплювачами стерильності, а серед ліній С- типу 

переважна більшість належить відновлювачам фертильності. При цьому близько третини 

ліній є закріплювачами цього типу стерильності. Лінії КЦ 420-1, КЦ 421-1 та МС 11 є 

природними універсальними відновлювачами фертильності. Вони здатні забезпечувати в 

гібридах обох типів ЦЧС доволі високу відновлювальну здатність. Характер наявної 

структурованості лінійного матеріалу за групами реакції на різні типи ЦЧС засвідчив високу 

пріоритетність використання в практичній селекції гібридів цукрової кукурудзи ліній С- 

типу ЦЧС, яким притаманне високе різноманіття оцінюваних ознак. 
 

ВИСНОВКИ 

За результатами дослідження реакції ліній цукрової кукурудзи на М- і С- типи ЦЧС в 2014-

2015 рр. проведено їх класифікацію за групами закріплюючої і відновлювальної здатності. 

Виділено лінії-закріплювачі стерильності, часткові та повні відновлювачі фертильності 

даних типів ЦЧС. Вища статичність генетичної системи контролю стерильності та 

фертильності характерна лініям С- типу, порівняно зі зразками М- типу. Для генотипів С- 

типу не виявлено високої детермінуючої дії флуктації погодних умов на стерильність та 

фертильність і в них відмічено більш стабільно чіткий рівень їх прояву, що підтверджує 

генетичну сталість контролю їх формування. Серед ліній оцінених за реакцією на М- тип 

ЦЧС, превалюючи їх кількість (94,2 %) є закріплювачами стерильності. Вони більш 

рівномірно зосереджені в групах ранньостиглих і середньоранніх ліній. Більшість ліній (61,0 

%), оцінених за реакцією на С- плазму виявила високу відновлювальну здатність. Значна їх 

частка  знаходиться серед середньоранніх ліній (32,2 %). Частка ліній-закріплювачів 

стерильності даного типу ЦЧС становила 32,2 % з перевагою їх кількості в ранньостиглій 

групі. Завдяки з'ясуванню характеру реалізації закріплюючої та відновлювальної здатності 

ліній, виявлених в аналізуючих схрещуваннях, намічено шляхи їх використання в програмах 

практичної селекції цукрової кукурудзи зі створення високоврожайних та конкурентоздатних 

гібридів, що відповідатимуть сучасним вимогам агропромислового комплексу. 
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РЕАКЦИЯ ЛИНИЙ САХАРНОЙ КУКУРУЗЫ НА М- И С- ТИПЫ 

ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКОЙ МУЖСКОЙ СТЕРИЛЬНОСТИ 

 

Цель данных исследований, исходя из важности использования ЦМС в гетерозисной 

селекции сахарной кукурузы, была в изучении реакции линий данной культуры на М- и С- 

типы стерильности, дифференциации их по классам стерильности и фертильности, 

идентификации среди них закрепителей  стерильност, восстановителей фертильности этих 

типов ЦМС и определения места линий в схеме будущих скрещиваний (материнская или 

отцовская форма). 

Результаты и обсуждение. Изучения реакции линий сахарной кукурузы по М- и С- 

типам ЦМС проведены на гибридных поколениях, полученных от скрещивания линий – 

анализаторов данных типов стерильности с фертильными линиями. При оценке тест кроссов 

установлено закономерности формирования у гибридов F1 признак стерильности и 

фертильности метелки. В процентном  соотношении стерильных и фертильных растений в 

пределах конкретного генотипа гибридов анализирующих скрещивание проведено 

классификацию линейного материала по его закрепительной и восстановительной 

способности. Проведена структуризация линейного материала по группам стерильности и 

восстановления фертильности оценочных типов ЦМС и относительно продолжительности 

вегетационного периода. Намечено пути использования линий в селекционных программах 

сахарной кукурузы по созданию высокоурожайных гибридов на стерильной основе с 

высоким уровнем восстановителей фертильности, которые будут соответствовать 

современным требования агропромышленного комплекса.  

Выводы. Выделены линии-закрепители стерильности, частичные и полные 

восстановители фертильности данных типов ЦМС. Высшая статичность генетической 

системы контроля признаков «стерильность-фертильность» характерна для линий С- типа, 

по сравнению с образцами М- типа. Среди линий М- типа ЦМС 94,2 % есть закрепителями 

стерильности раннеспелых и среднеранних групп. Большинство линий (61,0 %) оценены по 

реакции на С плазму имели высокую восстановительною способность. Значительная их 

локализация (32,2%) отмечена среди среднеранних линий. Лінії КЦ 420-1, КЦ 421-1 та МС 

11 являются природными универсальными восстановителями фертильности. Они способны 

обеспечить в гибридах обоих типов ЦМС высокую восстановительною способность. 

Ключевые слова: сахарная кукуруза, линия, реакция, классификация, закрепители, 

восстановители, типы ЦМС 
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RESPONSE OF SUGAR CORN LINES TO M- AND C- TYPES OF CYTOPLASMIC 

MALE STERILITY 

 

Goal. In  the light of the importance of CMS in the heterosis breeding of sugar corn, the 

objective of this work was to study the response of this crop lines to M- and S-types of sterility, 

their differentiation according to sterility and fertility classes, identification of sterility fixers and 

fertility restores of these types of CMS among them and determination of these lines‘ places in the 

forthcoming crossing scheme (female and male forms). 

Results and Discussion. The response of sugar corn lines for M- and C- types of CMC was 

studied on hybrid generations derived from crossing lines - analyzers of these types of sterility with 

fertile lines. Assessment of the test crosses revealed patterns of formation of the ―panicle sterility 

and fertility‖ trait in F1 hybrids. Lines were categorized by its fixing and restoring capacities in 

percentages of sterile and fertile plants within a particular hybrid genotype under analysis. Lines 

were systematized by sterility and fertility recovery groups of the estimated types of CMS and by 

growing season duration. The ways of using lines in sugar corn breeding programs to create high-

yielding hybrids on a sterile basis with a high level of fertility restorers, which will meet the current 

agribusiness requirements, were outlined. 

Conclusions. The lines- sterility fixers, partial and complete fertility restorers of these types 

of CMS were identified. A higher static character of the genetic control for the "sterility-fertility" 

traits is typical for S-type lines, in comparison with M-type. accessions. Across lines with M-type 

CMS, 94.2% are early-ripening or mid-early sterility fixers. Most of the lines (61.0%) estimated by 

their response to S-plasma had a high restoring ability. A considerable number of them (32.2%) 

belonged to the mid-early group. Lines KTs 420-1, KTs 421-1 and МS 11 are natural universal 

restorers of fertility. They can provide a high restoring ability in hybrids of both types of CMS. 

Keywords: sugar corn, line, response, classification, fixers, restorers, CMS types 
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МОРФО-БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОРТІВ РИСУ – ДЖЕРЕЛ 

ЦІННИХ СЕЛЕКЦІЙНИХ ОЗНАК 
Наведено результати оцінки 60 зразків колекції рису за комплексом цінних 

господарських і морфо-біологічних ознак: урожайності, тривалості вегетаційного 

періоду, продуктивності рослин, її структурних елементів (продуктивності волоті, 

кущистості рослини) та інших кількісних ознак (кількості зерен у волоті, щільності і 
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