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       Висвітлено історію створення гібридів зернового сорго на Генічеській дослідній станції. 

Приведені результати сортовипробування нових гібридів сорго. Визначений напрям селекційних 

розробок та оцінено перспективні гібридні комбінації  сорго зернового  Утлюг і СВАТ, які характе-

ризуються поліпшеними морфологічними, врожайними та біохімічними властивостями порівняно з 

гібридом-стандартом Ковчег. Ці гібриди   включені  у  державне сортовипробування. 
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В умовах ризикованого землеробства півдня України, зокрема зони Присивашшя, де 

погодні умови характеризуються вельми жорстким гідротермічним режимом, особливо на  

увагу заслуговують соргові культури. Селекційна робота з виведення гібридів зернового 

сорго фуражного та технічного напрямку використання,  пристосованих  до умов  цієї  зони,  

на Генічеській дослідній станції започаткована в 1961 р. Н. А. Шепелем, а зі створення сте-

рильних аналогів і добору відновлювачів фертильності – в 1963 р. А. Г. Троценком,  уможли-

вила розширити сортимент стерильних ліній (Стерильне 8, Стерильне 81, Стерильне 92). 

Починаючи з 1961 р. було здійснено велику кількість схрещувань на стерильній основі. За  

пері-од існування дослідної станції вивчено майже дві тисячі гібридних комбінацій  сорго. 

Вже на першому етапі роботи були  одержані такі гібриди зернового сорго, як Ранній 1 

(перший гібрид, який у 1962 р. включений у державне сортовипробування), Генічеський 4, 

Генічеський 6, Генічеський 8. Завдяки злагодженій  роботі науковців Інституту кукурудзи і 

його дослідної станції  згодом були створені два нових гібриди – Степовий 3 та Степовий 5 

[1–3].  

Підбір батьківських форм в селекції сорго не є випадковим і залежить від прогнозова-

них параметрів гібридних  рослин і успадкування певних ознак. Дослідження М. С. Калаш-

лашника, А. Г. Троценка, В. В. Самойленко, А. Т. Самойленка підтвердили думку про те, що   

висока урожайність зерна успадковується від материнської форми при високому рівні  

прояву в неї цієї ознаки [4–5]. Результатом цілеспрямованої роботи науковців стало 

створення таких високоврожайних гібридів, як Кентавр, Генічеський 37/200, Генічеський 

5/11,   урожайність  яких  залежно від погодних умов кожного року  варіювала від 2,9 до 7,0 

т/га, а  в умовах зрошення досягала 12,0 т/га.  

У цілому на сучасному етапі селекційні дослідження  спрямовані на створення гібри-

дів зернового сорго не лише з високими показниками зернової продуктивності, але й зі знач-

ним  вмістом крохмалю в зерні.  Так, в 2004 р. на Генічеській дослідній станції В. В. Самой-

ленко, А. Т. Самойленко, Т. А. Шевченко і А. Г. Троценко  створили  гібрид Ковчег, який  

відзначається високою урожайністю, значним вмістом крохмалю у зерні (70,9 %) і деякими  

іншими господарсько-цінними ознаками. Волоті у  рослин гібрида розлогі, що сприяє більш 

швидкій втраті вологи  зерном при дозріванні,  волотева ніжка довга (15–22 см) – завдяки цій 

особливості вдається  уникнути зрізування живого і вологого верхнього листка [6–7]. 

Метою нашої роботи було розширення сортименту висококрохмальних гібридів зі 

зниженим вмістом танінів в ендоспермі зерна. Дослідження проводились у контрольному, 

попередньому і конкурсному випробуваннях сорго зернового на Генічеській дослідній стан-

ції Державної установи Інститут зернових культур у 2014–2016 рр. згідно з програмою 

«Розробити теоретичні основи і методологію створення нових гібридів соргових культур для 

забезпечення потреб біоенергетичного сектору України» (№ ДР 0116U001242).     

Візуальні порівняння, фенологічні спостереження, облік урожайності, визначення 
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біометричних показників проводили у контрольному, попередньому і конкурсному випробу-

ваннях за методикою Б. О. Доспехова, «Методикою сортовипробувань сільськогосподарських 

культур» та деякими іншими рекомендаціями [8–9]. 

Ґрунтово-кліматичні умови місця проведення дослідної роботи характеризуються наступ-

ними показниками. Ґрунт дослідних ділянок темно-каштановий важкосуглинковий з товщиною 

гумусового горизонту 40–45 см. В орному шарі ґрунту міститься: гумусу 1,9 %, загального азоту 

0,15 %, фосфору 0,14 %, калію 2,2 %. Клімат зони – посушливий зі значними ресурсами тепла. 

Величина річної сумарної радіації становить 115 ккал/см
2
, з яких 82 % припадає на вегетаційний 

період. Упродовж останніх  трьох років період вегетації  сорго зернового (травень – серпень)  

відзначався наступною кількістю опадів: у 2014 р. випало 100,8 мм  (-42,2 мм від норми),  у   

2015 р. – 198,1 мм (+55,1 мм до норми), у 2016 р. – 194,4 мм  (+51,4 мм до норми). Найбільш 

сприятливим за умовами зволоження  був 2015 р., коли  опади впродовж періоду вегетації  

розподілялись найбільш рівномірно, що сприяло формуванню високого рівня урожайності зерна. 

Температурний режим в роки досліджень відрізнявся високими показниками, що характерно для 

даної зони. Середньодобова температура в період вегетації  в усі роки  перевищувала норму, в 

2014 р. вона становила  23,2 
о
С,  в 2015 р. – 23,6 

о
С, в 2016 р. – 22,8 

о
С, тимчасом як норма за цей 

період  – 20,4 
о
С. 

Батьківські компоненти, обрані для нових схрещувань, вирізнялись високою комбіна-

ційною  здатністю. Серед материнських форм найбільш  врожайними  були  лінії Дн-5с та 

Дн-37с, в зерні яких вміст крохмалю був високий. Лінія Дн-37с білозерна і характеризується 

відсутністю танінів в ендоспермі  зерна. Серед запилювачів були підібрані зразки з високим 

вмістом крохмалю і різним вмістом танінів – Утлюг-2ф (білозерна форма, не містить  в зерні 

танінів), сорти Колор і Гранд. Як стандарт висівали гібрид Ковчег. 

Серед досліджуваних зразків за урожайністю зерна виділявся гібрид Утлюг (Дн-5с х 

Утлюг-2ф) – 4,5 т/га (табл. 1). На нашу думку, високий  рівень  урожаю  він  формує  завдяки 

подовженому вегетаційному періоду – 105 діб (у батьківських компонентів  його тривалість 

дорівнює 91–95 діб). Це найбільш  тривалий  період  вегетації  порівняно з іншими 

досліджуваними зразками.  До того ж гібрид Утлюг має  високий вміст крохмалю в зерні 

(71,4 %) – майже  на рівні  гібрида-стандарту Ковчег – 70,9 %. При використанні сорту Гранд 

як запилювача  для стерильної лінії Дн-5с  також  одержали  високопродуктивний  гібрид  з  

урожай- 

 

1. Тривалість вегетаційного періоду, урожайність та якість зерна сортів і гібридів 

 зернового сорго  (2014–2016 рр.) 
 

Материн-

ська  

лінія 

 гібрида 

Сорт, 

 гібрид * 

Тривалість 

вегетаційного  

періоду, 

 діб 

Урожай-

ність 

 зерна,  

т/га 

Маса 

1000 

зерен,  

г 

Вміст 

крохмалю 

в зерні,  

% 

Вміст 

 сирого 

 протеїну  

в зерні, % 

Дн-5с 

Вінець 92 2,8 26,9 74,3 12,2 

Ковчег * 96 4,0 23,0 70,9 12,3 

Утлюг * 105 4,5 21,7 71,4 12,7 

Дн-5с х Гранд * 98 4,3 20,5 62,4 15,3 

Дн-37с 

СВАТ 8 * 99 4,3 22,1 69,9 12,1 

Дн-37 с х Колор * 97 4,2 24,1 64,5 13,7 

Утлюг-2ф 95 2,8 26,0 77,2 10,2 

Колор  102 2,5 23,8 63,3 12,6 

Гранд  100 2,9 27,1 67,0 11,5 

    НІР0,05       2   0,2  2,3   3,8     0,2 
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2. Урожайність та  біометричні показники рослин гібридів сорго Утлюг і СВАТ порівняно з гібридом-стандартом  Ковчег 

 

Показник 

Гібриди     

Утлюг    СВАТ Ковчег 

2014 р.  2015 р. 2016 р.  середнє 2014 р.  2015 р.  2016 р.  середнє 2014 р.  2015 р.  2016 р. середнє 

Період сходи – цвітін-

ня”, діб 
17,8 23,4 24,0 21,7 20,8 22,6 23,0 22,1 18,2 23,5 27,3 23,0 

Висота рослин, см 60 63 70 64 57 60 57 58 55 57 54 55 

Розміри волоті, см  

           довжина 
132,2 142,8 153,2 142,7 106,6 108,2 107,3 107,4 109,7 135,4 120,1 121,7 

           ширина 20,8 23,0 19,7 21,2 30,3 27,2 23,3 26,9 22,5 20,0 25,9 22,8 

           ніжка 9,6 8,0 9,0 8,9 8,0 9,0 9,6 8,9 6,9 7,6 9,4 8,0 

Розміри 3-го листка, см 

довжина 
14,4 14,6 15,4 14,8 17,6 20,1 14,8 17,5 14,9 19,3 15,1 16,4 

          ширина 52,6 74,8 59,8 62,4 40,9 65,5 62,5 56,3 44,4 55,5 54,9 51,6 

Діаметр стебла, мм 

          у  нижній частині 
7,6 8,0 6,8 7,5 6,0 7,2 7,0 6,7 7,5 7,2 7,0 72,3 

          у верхній частині 1,8 2,0 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,7 2,0 1,8 18,3 

Кількість листків на 

стеблі, шт. 
11,2 11,6 12,1 11,6 10,1 11,0 11,6 10,9 10,4 10,6 10,3 10,4 

Кількість стебел, шт.                   

загальна 
1,6 1,6 1,5 1,6 1,3 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 1,2 1,3 

          продуктивна 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,2 1,1 1,2 1,4 1,3 1,1 1,3 

Маса 1000 зерен, г 17,8 23,4 24,0 21,7 20,8 22,6 23,0 22,1 18,2 23,5 27,3 23,0 

Врожай зерна, т/га 3,1 6,3 4,2 4,5 2,9 6,0 4,1 4,3 3,2 5,3 3,6 4,0 

НІР0,05, т/га 0,2 
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ністю зерна 4,3 т/га, але  з менш тривалим вегетаційним  періодом (98 діб). За нашими 

даними, він значно поступався попередньому гібриду за вмістом крохмалю в зерні –  62,4 %. 

Майже за однакової урожайності розрахунковий вихід крохмалю з одиниці площі посіву 

гібрида Утлюг становив 3,2 т/га, а гібрида [Дн 5с х Гранд] – 2,7 т/га. Причому розрахунковий 

показник у гібрида-стандарту Ковчег дорівнював 2,8 т/га. 

Щодо сорту Гранд, кращі результати були одержані при використанні його  як 

запилювача для стерильної лінії Дн-37с. Одержаний на основі такого схрещування гібрид 

СВАТ має короткий вегетаційний період (99 діб), формує світло-сіре зерно з високим 

вмістом крохмалю (69,9 %) та незначною кількістю танінів в ендоспермі.  

Крім технічного  використання сорго зернового, важливим залишається традиційний 

для цієї культури напрям – задоволення потреб кормовиробництва. Кормова цінність сорго  

зростає при підвищенні рівня сирого протеїну в зерні. Найбільший вміст протеїну був у зерні  

гібрида [Дн 5с х Гранд]  – 15,3 %.  На підставі  одержаних даних можна відзначити, що має 

місце тенденція до зворотної залежності  між показниками вмісту крохмалю і сирого 

протеїну в досліджуваних сортів і гібридів.  

Серед  гібридів  кращими були Утлюг та СВАТ.  У 2015 р. вони включені у державне 

сортовипробування. Ведення насінництва цих  гібридів більш надійне, оскільки періоди цві-

тіння батьківських компонентів стабільно співпадають (див. табл. 2). 

Основними критеріями для  включення вказаних гібридів у державне сортовипробу-

вання стали не лише високі показники їх урожайності і вмісту крохмалю, але й технологіч-

ність. Обидва гібриди мають короткий вегетаційний період і придатні для вирощування в 

степовій зоні України,  зокрема, на півдні і в Присивашші. Збиральна стиглість (з різницею 

лише в тиждень) настає в І–ІІ декаді вересня. Волоті  у гібридів, як і в стандарту, мають довгі 

ніжки  (14,8 і 17,5 см), при настанні  повній стиглості вони  високо  підносяться над останнім 

листком, тому використовувати десиканти не потрібно, можна приступати до збирання зерна 

на високому зрізі. Незважаючи на те, що рослини гібрида Утлюг схильні до утворення боко- 

вих стебел (1,6 шт./рослину), всі волоті дозрівають одночасно. Збиральна стиглість настає у 

сорго при вологості зерна 20–25 %. Слід  відзначити  високу залежність між зерновою 

продуктивністю перспективних гібридів та вологозабезпеченістю. Коливання урожайності 

по роках у зв'язку  з цим  в  наших дослідах  становило до 3 т/га. Так, у помірно 

посушливому 2014 р. урожайність гібридів була на рівні 2,9–3,1 т/га, а у вологому 2015 р. – 

6,0 і 6,3 т/га, що більше за показники гібрида-стандарту Ковчег – 5,3 т/га. У цілому  

урожайність  вказаних гібридів була вища порівняно з іншими ярими зерновими культурами, 

вирощуваними в зоні Присивашшя. Тому впровадження новостворених гібридів сорго 

зернового у виробництво, на нашу думку, не лише розширить сортимент страхових культур 

пізніх строків сівби, але й уможливить щорічно одержувати значний урожай  високоякісного 

зерна.  

Селекційний розсадник сорго зернового Генічеської дослідної станції  відзначається  

великою кількістю вихідного матеріалу для продовження досліджень у напрямку створення 

нових гібридних комбінацій. Дослідження  біологічних властивостей нових гібридів, зокрема 

створених з участю запилювачів, які до цього часу ще не були занесені до схеми схрещу-

вань, стануть новим етапом нашої роботи в наступні роки.  
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