
Резюме

• Устойчивостта на суша е комплексен признак, много подобен на добива. По тази причина е необходима 
мултидименсионална научно-изследователска стратегия за гарантиране на постоянно подобрение на 
хибридите.

• Научно-изследователската стратегия на Pioneer включва традиционно подобрение на ген банката, 
използване на методи за селекция, собственост на Pioneer, за чисти гени, както и на трансгенни под-
ходи.

• Програмата на Pioneer за подобрение на генетичния материал се основава на десетилетия научно-
изследователска работа върху сухоустойчивостта, която е довела до създаването на продукти с 
отличаващи се качествени предимства при суша и способност за получаване на максимален добив при 
оптимални условия.

• Селекционерите на Pioneer и мрежата от „ станции с управлявани стресови среди“ и други центрове 
за изследване на сухоустойчивостта им предоставят предимство както при селекционната дей-
ност.

• Хибридите Optimum® AQUAmax® са разработени с помощта на системата „Технология за ускорен 
добив“ на Pioneer (Accelerated Yield Technology, AYT™).

• Фирма Pioneer е идентифицирала няколко трансгени, които значително подобряват царевичните 
растения за усвояване и използване на ресурсите. Изменените хибриди имат по-обилен цъфтеж на 
ресата, по-висока степен на задържане на зърната при върха на кочана и по-добър добив.

ВъВедение

Стресът, причинен от засушаване, е основен про-
блем за получаването на висок добив на царевица в 
повечето региони по света, където тя се отглежда. 
Причината за това е, че дори временният недостиг 
на влага намалява добивите, а такъв недостиг в по-
вечето ненапоявани полета се случва всяка година. 
Продължителни периоди на засушаване натрупват 
стрес при царевичните растения, който води  до 
значителни загуби на добив, въпреки че съвременни-
те хибриди са много по-издръжливи от някогашните.
Вече повече от половин столетие Pioneer непре-
къснато подобрява хибридите си за повишаване на 
продуктивността им при суша. Съвременните генни 
инструменти и техники за селекция позволяват на 
специалистите от Pioneer бързо да ускорят тези 
постижения. 
 

Настоящата стратегия на Pioneer за подобряване на сухоустойчивостта на царевичните хибриди по-
средством интегриране на следните три подхода е:
• Непрекъснато подобряване на базата от ген плазма на Pioneer и хибридите чрез традиционна селек-

ция и изпитване;
• Използване на нови генни инструменти и техники за селекция, прилагани към царевични гени (хибриди 

Optimum® AQUAmax®); 
Тук са описани също признаците на хибридите, които допринасят за подобряване на тяхната сухоустой-
чивост, и научно-изследователската работа на Pioneer в областта на агрономията, насочена да помогне 
на земеделските производители да подобрят продуктивността на хибридите, отглеждани при стрес 
от засушаване.
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Сухоустойчивият хибрид на Pioneer 
Optimum® AQUAmax® (отляво) в сравнение 
с чувствителен на суша хибрид (отдясно), 
отгледани при сухи условияa
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непРекъснато РазВитие на ген плазмата на Pioneer

Досегашен напредък

Учените на Pioneer десетилетия наред селекционират и подбират 
царевични хибриди, устойчиви на суша. В центровете за селекция 
на такива хибриди и опитните участъци за изследване на добива, 
разположени в централната част на щатите,  изследователите 
непрекъснато правят селекция за подобряване на продуктивнос-
тта при стрес от засушаване както на родителски линии, така и 
на хибриди. Размножавайки поколение след поколение, чрез акумули-
ране на гени за максимално висока сухоустойчивост учените посто-
янно подобряват хибридите и базата от ген плазма, от която ще 
се разработят бъдещите хибриди. Акцентът на Pioneer върху от-
личната продуктивност както при суша, така и в условия на опти-
мално напояване, доведе до създаването на хибриди, които могат да 
издържат на суша, но същевременно дават максимален добив и при 
наличие на повече валежи.
Научно изследване на Pioneer, в което бяха използвани хибриди, раз-
работени през последните 80 години, показа драстично повишава-
не на ефективността на използване на водата от съвременните 
хибриди. По-конкретно изследването демонстрира, че полученият 
добив от мм използвана вода за напояване през 30-те и 40-те години 
на миналия век е бил около 7 кг/дка на мм вода, докато  за хибриди, 
разработени през 90-те достига близо 25 кг/дка на мм вода. 

Текуща програма за традиционна селекция

Фирма Pioneer насочва изследователските си усилия към развитие на 
сухоустойчивостта от откриването на научно-изследователския 
център в Йорк (Небраска) през 1958 г. Работата в Йорк и опитните 
бази в Гардън сити (Канзас), ЛаСал (Колорадо), Брукинг (Южна Дако-
та), Манхатън (Канзас) и Плейнвю (Тексас) позволиха на Pioneer да се 
утвърди като лидер на пазара. 
В допълнение към това създадените управлявани стресови среди 
в Уудланд (Калифорния) и Вилуко (Чили) позволиха прецизно регули-
ране на водния дефицит, както и целогодишни опити. Тъй като в 
тези бази падат малко или почти никакви валежи през вегетация-
та, царевицата получава почти цялата вода чрез напояване. Това 
осигурява на изследователите прецизен контрол върху количество-
то влага, подавано на растенията. Възможността за „задаване“ на 
нивото на воден стрес позволява на селекционерите да анализират 
зародишната плазма на царевицата за целия спектър от водни сце-
нарии – от силна суша до условия с добро напояване.

ХибРиди oPtimum® AQuAmAx®

През последните години, в стремежа си да получи по-устойчиви на 
суша хибриди, Pioneer активно се занимава с прилагането на нови  
техники за селекция. Хибридите Optimum® AQUAmax® са разрабо-
тени с помощта на собствената система на Pioneer „Технология за 
ускорен добив“ (Accelerated Yield Technology, AYT™). Системата AYT 
позволява на Pioneer по-бързо да пуска на пазара най-добрите сухоу-
стойчиви хибриди.
През трите години полски опити сухоустойчивите хибриди Optimum® 
AQUAmax® дадоха 5% по-висок добив при условия на воден дефицит 
от предлаганите в търговската мрежа хибриди на Pioneer и конку-
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рентни хибриди (Фигура 1).a,б В допълнение към потенциалното увеличение на добива хибридите с подобре-
на сухоустойчивост може да дадат възможност на фермерите да увеличат царевичните площи, отглеж-
дайки ги в райони с по-сухи условия, където обикновено не се отглежда тази култура.
 

 

ИзпИТванИя прИ фермерИ за оценка на качесТваТа
на проДукТа на Pioneer oPtimum® AQuAmAx®
Като част от ангажимента на Pioneer да дава на клиентите си препоръки от типа „правилният хибрид 
на правилното място“, през 2010 г. фирмата организира 49 изпитвания на място във ферми, разположени 
в райони от Царевичния пояс с воден дефицит (Фигура 2). Целта на тези изпитвания беше да се сравнят 
качествата на един от новите продукти на Pioneer Optimum AQUAmax, хибрид P1151HR (HX1, LL, RR2) с 
избрани от фермерите стандарти във всяка ферма.

 

Фигура 2.
Местоположения на 49-те изпитвания във ферми
през 2010 г., включващи
хибрида Optimum® AQUAmax® P1151HR 

Във всяка от опитните бази фермерите трябваше да засеят най-добрия хибрид, който използват в 
момента, и P1151HR един до друг, така че да могат да ги сравняват, като използват методика, при 
която се поставя по един хибрид във всяка от двете половини на сеялката и след това се засяват чрез 
повтаряне на ивиците по цялата дължина на полето. фермерите трябваше също да увеличат посевна-
та норма с 1 200 семена на декар. Сравняваните хибриди имаха сходна ранозрялост и можеха да бъдат 
сортове на Pioneer или конкурентни хибриди. Представителите на Pioneer бяха на разположение, за да 

а Качествата на продукта в условия на воден дефицит са 
променливи и зависят от много фактори, като например 
интензитета и периодите на воден дефицит, топлинен 
стрес, типа почва, методите за обработка на почвата и 
екологичния стрес, както и въздействието на болестите 
и вредителите. Всички хибриди може да дадат по-ниски 
добиви при воден и топлинен стрес. Отделните резулта-
ти може да варират.
б Полевите опити включваха 223 сравнения на място във 
фермите, РАТ опити и селекционни опити от 2008 до 
2010 г. в условия на воден дефицит, концентрирани в Не-
браска, Колорадо, Канзас и Тексас, и контролирани оценки 
на стреса в Калифорния и Чили. В тези условия хибридите 
Optimum AQUAmax демонстрираха средно 5% по-големи 
добиви от изпитаните водещи хибриди на Pioneer и на 
нейните конкуренти, предлагани в търговската мрежа. 
Условия на воден дефицит са тези, при които съотно-
шението между водоснабдяването/необходимостта от 
вода по време на цъфтеж и наливане на зърното е било 
по-малко от 0,66 по скала от 0 до 1 (1 = достатъчно вла-
га, както е определено от Pioneer), като се използва сис-
темата на Pioneer EnClass®, и при които средният добив 
от предлаганите в търговската мрежа хибриди е бил по-
малко от 940 кг/дка. Нивата на влажност са измервани 
или в опитната база или в най-близката метеорологична 
станция.

Фигура 1

За трите години полски опити хибридите Optimum® AQUAmax®

дадоха средно 5% повече добив при условия на воден дефицит
от предлаганите в търговската мрежа хибриди.a,б

По-добра продуктивност на хибрида
Optimum® AQUAmax® в условия на воден дефицит

Хибриди
optimum® AQuAmax®

предлагани в търговската 
мрежа хибриди

добив (кг/дка) процент под optimum® AQuAmax®

655
кг/дка

-5 %690
кг/дка
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помагат на фермерите във всички фази на тези изпитвания и да 
събират важни полеви данни през целия сезон. Всяка ивица с хибриди 
беше ожъната с комбайна на фермера, а добивът беше отчетен 
или с полска теглилка или с монитор на добива, подходящо калибри-
ран преди прибиране на реколтата. Резултатите от тези изпит-
вания потвърждават по-добрия добив от продуктите Optimum® 
AQUAmax® спрямо избраните от фермерите хибриди (Фигура 3). Те 
също така демонстрират способността на тези хибриди да извли-
чат полза от увеличената посевна норма.
 

Фигура 3. По-висок добив от хибрида Optimum® AQUAmax® P1151HR за
всичките 49 изпитвания при увеличена с 5 000 семена/акър посевната норма
в сравнение с избрани от земеделските производители хибриди

заключение:
комплексният подХод е от същестВено значение за пРизнаци 
като суХоустойчиВостта
Фирма Pioneer твърдо вярва, че комплексният й подход за подобря-
ване на сухоустойчивостта на продуктовото портфолио от ца-
ревични хибриди е най-добрата стратегия при суша и е сериозна 
заявка за успех по няколко причини:
• Сухоустойчивостта е комплексен признак, който е свързан пряко 

с добива на царевица, за който от своя страна допринасят мно-
жество фактори. Тази комплексност означава, че прекалено опро-
стените решения (напр. въвеждането на единичен ген) може да 
не постигне целта за едновременно увеличаване на добива при 
суша и при оптимални условия за висок добив.

• Този подход използва максимално сегашното предимство на 
Pioneer за продуктивност при суша с присъщи признаци. 50-те 
години научно-изследователска работа на Pioneer за подобряване 
на сухоустойчивостта доведоха до създаването на продукти с 
ясно изразено предимство по отношение на тяхната продуктив-
ност. Настоящата фирмена мрежа от станции за селекция и дру-
ги центрове за изследване на сухоустойчивостта са единствени 
по рода си в този бранш.

• Този подход използва максимално доказаните способности на 
Pioneer за селекция с помощта на маркери и доведе до регистри-
рането на търговската марка на системата AYTTM за прилагане 
на основните признаци в елитната генетика. 

Хибриди optimum®

AQuAmax®

Хибриди optimum®

AQuAmax®

755 кг/дка

растения 
на декар

4 790
стандарт

830 кг/дка
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Хибрид 

optimum® 
AQuAmax®

840 кг/дка
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6 170
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По-малкото недоразвити зърна
при върха на кочана в
хибрида отдясно доведе до увеличение
на добива с 20 кг/дка в тази ферма.


