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АНОТАЦІЯ 

 

Завгородня С. В. ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ЯКОСТІ 

НАСІННЯ СОРГО  ЗЕРНОВОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ 

ВИРОЩУВАННЯ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 

– Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 201 – 

агрономія (20 – Аграрні науки та прдовольство). – Київ, 2021. 

 

Актуальність теми. Сучасні кліматичні трансформації змушують 

товаровиробників переглядати основні аспекти формування спектру культур 

агроценозів, які на часі змін клімату забезпечують отримання стабільних і 

економічно вигідних урожаїв. 

В Україні останнім часом спостерігається тенденція поступового 

глобального потепління, унаслідок чого доволі часто знижується врожайність 

зернових культур, що спричинено насамперед дією високих температур, 

частими і тривалими посухами. Вирішити цю проблему можливо за рахунок 

розширення площ стійких до абіотичних чинників культур. Однією з таких 

культур є сорго зернове. Завдяки своїм екологічним особливостям ця культура  

добре адаптується до посушливих умов, маловимоглива до ґрунтів, економно 

витрачає ґрунтову вологу. 

Значне зростання уваги до культури сорго обумовлюється не тільки його 

високим генетичним потенціалом урожайності, а й широким спектром 

використання. За багатовекторністю переробки зерно сорго не поступається 

зерну кукурудзи. Рослинну біомасу сорго можна згодовувати всім видам 

свійських тварин, крім того, на сьогодні сорго розглядається як культура, яка 

потрібна для виробництва біоетанолу. 
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Доцільність вирощування сорго зумовлена високим потенціалом його 

генетичної продуктивності, широким спектром використання, високою 

здатністю порівняно легко витримувати високі температури повітря та тривалі 

посухи. Водночас недостатня вивченість реакції цієї культури на складові 

елементи технології вирощування часто є причиною низької урожайності та 

якості зерна сорго. 

Сучасні сорти і гібриди  сорго зернового не повністю реалізують свій 

врожайний потенціал в не специфічних для їх вирощування грунтово 

кліматичних  зонах із за невідпрацьованих елементів  технології біологічним 

особливостям культури. Тому, задля підвищення  реалізації продукційного 

процесу сорго зернового необхідно удосконалювати елементи технології 

вирощування культури для кожного конкретного гібриду, щоб він зміг 

повністю реалізувати свої  морфобіологічні особливості. 

На сьогодні виробництву пропонують високопродуктивні гібриди сорго 

зернового, реакцію яких на складові елементи технології вирощування з 

урахуванням агроресурсу конкретної території досліджено лише поверхнево. 

Актуальність і недостатній рівень наукового обґрунтування вказаних вище 

проблем, певні розбіжності в практичних підходах та методах реалізації 

біологічного потенціалу сорго зернового, визначили доцільність проведення 

досліджень. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в комплексному 

науковому обґрунтуванні та розробленні конкретних практичних рекомендацій 

стосовно оптимізації складових елементів сортової технології вирощування 

ранньостиглих гібридів сорго зернового – густоти рослин та ширини міжрядь в 

умовах Правобережного Лісостепу України.  

Набули подальшого розвитку:- знання про особливості росту і розвитку 

рослин сорго зернового, та додатково вивчено особливості прояву біологічних 

ознак та можливості цілеспрямованого і раціонального впливу на них у процесі 

вегетації посівів. 
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Вдосконалено методичні підходи до створення раціональних, достатньо 

ефективних посівів сорго зернового за допомогою оптимізації ширини міжрядь 

та густоти посівів та біологічних можливостей досліджуваних гібридів. 

Практичне значення отриманих результатів. На основі результатів 

польових досліджень та їх виробничої перевірки розроблено дієву систему 

сортової агротехніки досліджуваних гібридів сорго зернового. Оптимальні 

площі живлення за рахунок формування ширини міжрядь та густоти посівів 

забезпечують формування кращого врожаю зерна з хорошими якісними 

характеристиками. 

Впроваджено у виробництво рекомендовані елементи технології 

вирощування гібридів сорго зернового, які сприяють збільшенню урожайності 

й якості його зерна. 

Основні результати досліджень. 

Досліджено, що із збільшенням густоти з 160 до 180 тис. шт./га польова 

схожість насіння сорго зменшувалася з 80,6 до 79,7 % (на 0,9 %), а з 

підвищенням густоти рослин з 200 до 220 тис./га (на однаковий крок градації) 

– з 78,8 до 77,4 % (на 1,4 %). При цьому, збільшення ширини міжрядь також 

істотно позначилось на формуванні кількості сходів, однак істотного зростання 

загибелі рослин впродовж вегетації залежно від даних факторів ми не 

спостерігали. В середньому по досліду виживало 92,5 % рослин за незначних 

відмінностей по варіантах. 

Період від сівби до сходів серед усіх досліджуваних гібридів сорго 

зернового мав однакове співвідношення і в основному займав 9-10 % від 

загальної тривалості вегетації. А от максимальна тривалість фази кущення була 

в гібридів Бургго та Лан 59 – 20 % від загальної тривалості періоду вегетації та 

Оггана (19 %), а в гібридів Прайм та Бянка – мінімальною (17 %). А найдовший 

період виходу в трубку був в гібриду Бянка, що склав 21 % від загальної 

тривалості вегетації, тоді як в гібриду Оггана 15 %, а в гібридів Бургго та  

Лан 59 – 17 %. Також найдовша тривалість періоду викидання волоті (33 %) та 

формування і достигання зерна (39 %) була в гібриду Оггана.  
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Найбільша висота була визначена в гібриду Лан 59 в фазу кущіння та 

достигання. При цьому, в фазу достигання, за ширини міжрядь в 45 см ми 

зафіксували висоту на рівні 114,8 см, а за міжрядь 70 см – 116,7 см. А от в 

середині вегетації рослини цього гібриду мали показники висоти близькі до 

середніх показників, що ймовірніше за все пов’язано з типом росту. Так, такі 

гібриди як Оггана та Бургго, що мають швидкий стартовий та інтенсивний тип 

росту були лідерами висоти в фазу виходу в трубку за обох ширини міжрядь. 

Хоча загалом дані гібриди належать до низькорослих і в кінці вегетації переваги 

у висоті над іншими гібридами сорго зернового уже не демонстрували. 

У посівах сорго зернового були присутні: мишій сизий (Setaria glauca) та 

просо півняче (Echinochloa crus-galli), щириця звичайна (Amaranthus 

retroflexus), гірчак березковидний (Polygonum convolvulus), талабан польовий 

(Thlaspi arvense), підмаренник чіпкий (Galium aparine), паслін чорний (Solanum 

nigrum) та смілка широколиста (Silene latifolia). Причому за густоти сорго в 

межах 160 тис. шт./га бур’яни отримували максимально вільний доступ до 

сонячної енергії та інших факторів живлення, а тому формували в середньому 

по досліду 48,4 шт./м2 рослин, тоді як за норми висіву сорго в 200 тис. шт./га 

бурянів уже було 28,1 шт./м2. Мінімальні ж кількості рослин бур`янів в посівах 

сорго зернового були за норми висіву в 240 тис. шт./га. 

Серед досліджуваних гібридів площа листя в Лан 59, за ширини міжрядь 

45 см в фазу цвітіння становила 35,0, а за ширини міжрядь 70 см – 37,1 тис. 

м2/га, а максимальна в гібриду Бургго – 43,3 та 46,1 тис. м2/га. При цьому 

ширина міжрядь більш істотно впливала на відмінності площі листя на 

широкорядних посівах в бік зростання, а от за густоти рослин від 200 до 240 

тис. шт./га отримано відхилення в межах похибки досліду. 

В міжфазний період викидання волоті – цвітіння кращі значення 

фотосинтетичного потенціалу були в гібридів Бянка, за ширини міжрядь 45 см 

– 0,42 та Бургго – 0,33 млн. м2/га, та за ширини міжрядь 70 см в цих же гібридів 

– 0,40 та 0,33 млн. м2/га відповідно. А от найбільший  фотосинтетичний 
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потенціал забезпечувала густота 220 та 240 тис. шт./га – 0,34 млн. м2/га, а також 

кращою виявилась і ширина міжрядь 70 см – 0,32 млн. м2/га. 

Встановлено, що за чистою продуктивністю фотосинтезу максимально 

ефективним був гібрид сорго зернового ЛАН 59, тоді як на другому місці, в 

проміжок часу від викидання волоті до повної стиглості, був гібрид Прайм – 

2,53 та 5,71 г/м2 на добу відповідно. У перших фазах вегетації рослин сорго 

кращі за формуванням ЧПФ були густоти від 200 до 240 тис. шт./га (кущення - 

вихід в трубку), тоді як в період з виходу в трубку до цвітіння – густоти від 160 

до 220 тис. шт./га. А от на час цвітіння- повної стиглості густоти рослин від 200 

до 240 тис. шт./га забезпечили ЧПФ відповідно 5,37-5,67 г/м2 на добу. При 

цьому кращі значення ЧПФ в усі фази розвитку рослин формувались за ширини 

міжрядь 45 см. 

Досліджено, що за підвищення густоти рослин, озерненість волоті 

закономірно зменшувалася. Зокрема, якщо із підвищенням загущеності рослин 

із 160 до 180 тис. шт./га кількість зерен у волоті в середньому  зменшувалася на 

29 шт. (1,75 %), то із підвищенням густоти рослин із 200 до 240 тис. шт./га – на 

96 шт. (6,0 %). На  варіанті широкорядної сівби з міжряддями 45 см і 70 см, при 

підвищенні густоти рослин з 160 до 240 тис. шт./га кількість зерен у волоті 

зменшувалася на 145 шт. (8,67%) і 163 шт. (9,88 %) відповідно.  

Визначено, що густота рослин забезпечувала найбільший діапазон 

варіювання довжини волоті – 2,6 см, або 8,5 %. Причому показники довжини 

волоті мали найбільше зниження при підвищенні норми висіву – з 220 до 240 

тис. шт./га, що свідчить про гірше забезпечення рослин фотосинтетично 

активною радіацією та істотне підвищення рівня конкурентної боротьби між 

рослинами, саме з підвищенням загущеності понад 220 тис. шт./га. Зокрема, зі 

збільшенням кількості рослин від 160 до 180 тис. шт./га довжина волоті сорго 

зернового в середньому зменшувалася на 0,5 см, тоді як із підвищенням 

загущення з 180 до 200 і з 200 до 220 тис. шт./га – на 0,7 см. 

Максимальну масу зерна з волоті формував гібрид Прайм – 56,7 г, що в 

порівнянні з гібридом Лан 59 маса зерна з волоті була більшою на 1,6 г, а 
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порівняно з гібридами Оггана, Бургго і Бянка – на 6,5, 1,4, і 7,9 г відповідно. А 

от зернова продуктивність однієї волоті зменшувалася при збільшенні густоти 

рослин з 200 до 220 тис. шт./га, тобто при посиленні конкуренції між 

рослинами. Так, при підвищенні густоти з 160 до 180 тис. шт./га маса зерна з 

волоті зменшувалася лише на 0,3 г, з 180 до 200 тис. шт./га – на 0,4 г, з 200 до 

220 тис. шт./га на 1,3 г і з 220 до 240 тис. шт./га – на 0,5 г. 

Маса 1000 насінин гібридів сорго істотно зменшувалася при збільшенні 

густоти рослин за обох варіантів ширини міжрядь. Зокрема, в середньому за 

роками на варіанті з міжряддями 45 см збільшення густоти рослин з 160 до 240 

тис. шт./га призводило до зниження маси 1000 зерен у гібрида Лан 59 на 2,1 г 

(5,6 %); Оггана  – на 0,6 г (1,7 %); Бянка – на 0,5 г (1,5 %); Прайм – на 2,0 г (5,2 

%); Бургго – на 1,0 г (2,7 %). 

За результатами проведеного кластерного аналізу біометричних 

показників сорго встановлено, що за густотою, незалежно від ширини міжрядь 

гібриди групуються в кластер, що включає варіанти 160-180 тис. шт./га, 

наступний кластер включає варіанти вирощування різних гібридів з густото 

200-220 тис. шт./га та ще один – з густотою в 240 тис. шт./га. А от аналіз 

урожайних та якісних показників сорго зернового показав доволі високу 

пластичність досліджуваних гібридів в реакції на умови вирощування. Однак, 

високопродуктивні гібриди Лан 59 та Бургго за вирощування їх з шириною 

міжрядь 45 см та нормами висіву 200-240 тис. шт./га формували окремий 

кластер. Отже, правильно підібрана сортова агротехніка – є передумовою 

розкриття біологічного потенціалу рослин. 

Досліджено, що в середньому по досліду, максимальна урожайність сорго 

зернового була в гібридів Лан 59 та Бургго – 7,79 та 7,64 т/га відповідно. А от, 

якщо узагальнювати дані густоти посівів, то для Правобережної частини 

Лісостепу України оптимальною є 200 тис. шт./га, що сприяє формуванню 

врожаю в середньому 7,56 т/га. А також кращі значення усередненого рівня 

урожайності забезпечувала ширина міжрядь 45 см – 7,62 т/га. 
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Якщо аналізувати індивідуальну сортову агротехніку, то кращі значення 

продуктивності можна отримати за вирощування гібридів сорго зернового Лан 

59 та Бургго, за ширини міжрядь 45 см та густоти рослин в 240  тис. шт./га – 

8,40 та 8,52 т/га. 

Визначено, що кращий вміст протеїну в досліді забезпечував гібрид 

Оггана – 12,84 %, та вирощування рослин за густот від 160 до 180 тис. шт./га – 

11,4 та 11,14 %. А от варіанти ширини міжрядь незначно відрізнялась між 

собою при порівнянні усереднених по досліду даних. При цьому кращий рівень 

вмісту протеїну в зерні усіх досліджуваних гібридів був за густоти рослин в 

160 тис. шт./га за обох ширин міжрядь. 

Встановлено, що кращий вміст крохмалю в досліді забезпечували гібриди 

Лан 59 – 75,64 % та Бургго – 74,72 %, та вирощування рослин за густот від 160 

до 180 тис. шт./га – 77,64 та 75,43 %. При цьому варіанти ширини міжрядь 

також відрізнялась між собою і при порівнянні усереднених по досліду даних 

можна стверджувати про те, що кращою була ширина в 70 см (74,52 %). 

Аналогічно кращий рівень даної ознаки забезпечувало вирощування рослин 

власне за дотримання показників густоти рослин в 160 тис. шт./га за обох 

ширин міжрядь.  

Досліджено, що якщо аналізувати індивідуальну мінливість показників 

вмісту жиру та клітковини в насінні сорго зернового, то в основному вони 

перебували в межах відхилень похибки досліду, а тому мали тенденційний 

характер залежності від факторів досліду. А найбільш істотне варіювання 

спостерігалось відповідно до біологічних особливостей досліджуваних 

гібридів.  

Визначено, що кращий прибуток забезпечували гібриди Бургго та Лан 59 

за ширини міжрядь 45 см та густоти посівів 240 тис шт./га – 37882 грн./га та 

37304 грн./га. А також, гарний рівень прибутку був за вирощування гібридів 

Бургго та Лан 59 за ширини міжрядь 45 см та густоти посівів 220 тис шт./га – 

36114 грн./га та 36246 грн./га. 
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Розраховано, що кращі параметри коефіцієнтів використання ФАР були 

за вирощування гібридів Лан 59 та Бургго з шириною міжрядь 45 см та густоти 

рослин на рівні 220 та 240 тис. шт./га, а за ширини міжрядь 70 см рослини краще 

засвоювали ФАР за густоти посівів 200 тис. шт./га.  

Вирахувано, що кращі показники коефіцієнту енергетичної ефективності 

(КЕЕ) були отримані за вирощування гібридів Бургго та Лан 59 за ширини 

міжрядь 45 см та густоти посівів 240 тис. шт./га – 3,82 та 3,87. А також, гарний 

КЕЕ отримано за вирощування гібридів Бургго та Лан 59 за ширини міжрядь 

45 см та густоти посівів 220 тис. шт./га – 3,75 та 3,75. 
 

Ключові слова: сорго зернове, густота посівів, ширина міжрядь, 

ранньостиглі гібриди 
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Actuality of theme. Modern climatic transformations force commodity 

producers to reconsider more and more often concepts and practical approaches to 

formation of a spectrum of cultures of agrocenoses capable to provide reception of 

stable and economically favorable crops in increasingly rigid conditions of 

hydrothermal factor.  
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In Ukraine, there has been a recent trend of gradual global warming, as a result 

of which grain yields are often reduced, primarily due to high temperatures, frequent 

and prolonged droughts. This problem can be solved by expanding the areas of 

abiotic-resistant crops. One such crop is grain sorghum. Due to its ecological features, 

this culture adapts well to arid conditions, is undemanding to soils, economically 

consumes soil moisture.  

The significant increase in attention to sorghum culture is due not only to its 

high genetic yield potential, but also to a wide range of uses. Sorghum grain is not 

inferior to corn grain in terms of multi-vector processing. Plant biomass of sorghum 

can be fed to all species of domestic animals, in addition, today sorghum is considered 

a crop that is required for the production of bioethanol.  

The expediency of sorghum cultivation is due to the high potential of its genetic 

productivity, a wide range of uses, high ability to relatively easily withstand high air 

temperatures and prolonged droughts. At the same time, insufficient study of the 

reaction of this crop to the constituent elements of cultivation technology is often the 

cause of low yield and quality of sorghum grain.  

Therefore, we see the failure of zonal technologies of its cultivation, which do 

not fully contribute to the realization of the yield potential of varieties and hybrids of 

culture, incomplete compliance of cultivation technology with their biological 

characteristics. For an effective lever of influence on this problem, we see the 

improvement of elements of technology for growing crops in order to bring them into 

line with the biological characteristics of a particular hybrid, which will maximize its 

productive potential.  

Today, high-yielding hybrids of grain sorghum are offered to the production, 

the reaction of which to the constituent elements of the cultivation technology taking 

into account the agro-resource of a specific territory has been studied only 

superficially. The urgency and insufficient level of scientific substantiation of these 

problems, certain differences in practical approaches and methods of implementation 

have determined the feasibility of research.  
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The scientific novelty of the obtained results lies in a comprehensive scientific 

substantiation and development of specific practical recommendations for optimizing 

the components of varietal technology of growing early-maturing hybrids of sorghum 

- plant density and row spacing in the forest-steppe of Ukraine.  

Acquired further development: - knowledge about the peculiarities of growth 

and development of grain sorghum plants, and additionally studied the peculiarities 

of the manifestation of biological traits and the possibility of purposeful and rational 

influence on them during the growing season.  

Methodological approaches to the creation of rational, sufficiently effective 

crops of grain sorghum by optimizing the row spacing and crop density and biological 

capabilities of the studied hybrids have been improved.  

The practical significance of the results. Based on the results of field research 

and their production testing, an effective system of varietal agricultural techniques of 

the studied hybrids of grain sorghum has been developed. Optimal feeding areas due 

to the formation of row spacing and crop density provide the formation of a better 

grain yield with good quality characteristics.  

The recommended elements of technology of cultivation of hybrids of grain 

sorghum which promote increase in productivity and quality of its grain are entered 

into production.  

The main results of research.  

It was investigated that with increasing density from 160 to 180 thousand 

units/ha the field germination of sorghum seeds decreased from 80.6 to 79.7 % (by 

0.9 %), and with increasing plant density from 200 to 220 thousand/ha (by the same 

gradation step) - from 78.8 to 77.4 % (by 1.4 %). At the same time, the increase in 

row spacing also significantly affected the formation of the number of seedlings, but 

a significant increase in plant death during the growing season, depending on these 

factors, we did not observe. On average, 92.5 % of plants survived the experiment 

with slight differences in options.  

The period from sowing to germination among all studied hybrids of grain 

sorghum had the same ratio and mainly occupied 9-10 % of the total vegetation 
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duration. But the maximum duration of the tillering phase was in the hybrids of 

Burggo and Lan 59 – 20 % of the total duration of the growing season and Ogganа 

(19 %), and in the hybrids of Prime and Bianca - the minimum (17 %). And the longest 

tube period was in the Bianca hybrid, which accounted for 21 % of the total vegetation 

duration, while in the Ogganа hybrid 15 %, and in the Burgo and Lan hybrids 59 – 

17 %. Also, the longest period of panicle ejection (33 %) and grain formation and 

ripening (39 %) was in the Ogganа hybrid.  

The highest height was determined in the hybrid Lan 59 in the phase of tillering 

and ripening. In this case, in the ripening phase, for a row spacing of 45 cm, we 

recorded a height of 114.8 cm, and for a row spacing of 70 cm - 116.7 cm. which is 

most likely related to the type of growth. Thus, hybrids such as Ogganа and Burggo, 

which have a rapid starting and intensive type of growth, were the leaders in height 

in the phase of entering the tube at both widths between rows. Although in general 

these hybrids belong to the short ones and at the end of the growing season the 

advantage in height over other hybrids of grain sorghum was no longer demonstrated.  

Grain sorghum crops were attended by: Setaria glauca and Echinochloa crus-

galli, Amaranthus retroflexus, Polygonum convolvulus, Thlaspi arvenumarp, 

Solanum nigrum and Silene latifolia. Moreover, at a density of sorghum within 160 

thousand pieces/ha, weeds received the most free access to solar energy and other 

nutrients, and therefore formed an average of 48.4 pieces/m2 of plants, while the 

sowing rates of sorghum in 200 thousand pieces/hectare of weeds already there were 

28,1 pieces/m2. The minimum quantities of weed plants in crops of grain sorghum 

were at sowing rates of 240 thousand pieces/hectare.  

Among the studied hybrids, the leaf area in Lan 59, with a row spacing of 45 

cm in the flowering phase was 35.0, and with a row spacing of 70 cm - 37.1 thousand 

m2/ha, and the maximum in the Burgo hybrid - 43.3 and 46.1 thousand m2/ha. At the 

same time, the width between rows had a more significant effect on the differences in 

leaf area in broad-row crops in the direction of growth, but for plant densities from 

200 to 240 thousand pieces/ha, deviations within the experimental error were 

obtained.  
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In the interphase period of ejection of panicles - flowering the best values of 

photosynthetic potential were in hybrids Bianca, for row spacing 45 cm - 0.42 and 

Burggo - 0.33 million m2/ha, and for row spacing 70 cm in the same hybrids - 0, 40 

and 0.33 million m2/ha, respectively. But the greatest photosynthetic potential was 

provided by the density of 220 and 240 thousand pieces/ha - 0.34 million m2/ha, and 

the width between rows of 70 cm - 0.32 million m2/ha was also the best. 

It was found that in terms of net photosynthesis productivity the hybrid of 

sorghum grain Lan 59 was the most effective, while in second place, in the period 

from the ejection of the panicle to full maturity, was the hybrid Prime - 2.53 and 5.71 

g/m2 per day, respectively. But in the early stages of growth and development of 

sorghum plants the best in the formation of NPF were densities from 200 to 240 

thousand pieces/ha (tillering - tube exit), while in the period from tube exit to 

flowering - densities from 160 to 220 thousand pcs/ha. But at the time of flowering - 

full maturity of plant density from 200 to 240 thousand pieces/ha provided NPF, 

respectively, 5.37-5.67 g/m2 per day. At the same time, the best values of NPF in all 

phases of plant development were formed at a row spacing of 45 cm.  

It is investigated that with increasing plant density, the grain size of the panicle 

naturally decreased. In particular, if with increasing plant density from 160 to 180 

thousand pieces/ha, the number of grains in the panicle decreased by an average of 29 

pieces. (1.75 %), then with an increase in plant density from 200 to 240 thousand 

pieces/ha - by 96 pieces. (6.0 %). In the variant of wide-row sowing with rows of 45 

cm and 70 cm, with increasing plant density from 160 to 240 thousand pieces/ha, the 

number of grains in the panicle decreased by 145 pieces. (8.67 %) and 163 pcs. 

(9.88 %), respectively.  

It was determined that the plant density provided the largest range of panicle 

length variation - 2.6 cm, or 8.5 %. Moreover, the indicators of the panicle length had 

the largest decrease with increasing seeding rate - from 220 to 240 thousand units/ha, 

which indicates a poorer supply of plants with photosynthetically active radiation and 

a significant increase in competition between plants with increasing density over 220 

thousand units./ha. In particular, with the increase in the number of plants from 160 
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to 180 thousand pieces/ha, the length of the grain sorghum panicle decreased by an 

average of 0.5 cm, while with increasing density from 180 to 200 and from 200 to 

220 thousand pieces/ha - at 0.7 cm.  

The maximum mass of grain from the panicle was formed by the hybrid Prime 

- 56.7 g, which in comparison with the hybrid Lan 59 mass of grain from the panicle 

was greater by 1.6 g, and compared with the hybrids of Ogganа, Burggo and Bianca 

- by 6.5, 1.4, and 7.9 g, respectively. But the grain productivity of one panicle 

decreased with increasing plant density from 200 to 220 thousand units/ha, ie with 

increasing competition between plants. Thus, with increasing density from 160 to 180 

thousand pieces/ha, the mass of grain from the panicle decreased by only 0.3 g, from 

180 to 200 thousand pieces/ha - by 0.4 g, from 200 to 220 thousand. pieces/hectare 

on 1,3 g and from 220 to 240 thousand pieces/hectare - on 0,5 g.  

The weight of 1000 seeds of sorghum hybrids decreased significantly with 

increasing plant density in both variants of row spacing. In particular, on average over 

the years on the variant with 45 cm row spacing, the increase in plant density from 

160 to 240 thousand units / ha led to a decrease in the weight of 1000 grains in the 

hybrid Lan 59 by 2.1 g (5.6 %); Ogganа - 0.6 g (1.7 %); Bianca - 0.5 g (1.5 %); Prime 

- 2.0 g (5.2 %); Burggo - 1.0 g (2.7 %).  

According to the results of cluster analysis of sorghum biometrics, it was found 

that the density, regardless of the width between rows, hybrids are grouped into a 

cluster that includes options 160-180 thousand pieces/ha, the next cluster includes 

options for growing different hybrids with a density of 200-220 thousand. pcs/ha and 

another - with a density of 240 thousand pcs/ha. But the analysis of yield and quality 

indicators of grain sorghum showed a fairly high plasticity of the studied hybrids in 

response to growing conditions. However, high-yielding hybrids Lan 59 and Burggo 

for growing them with a row spacing of 45 cm and sowing rates of 200-240 thousand 

units/ha formed a separate cluster.  

Thus, properly selected varietal farming techniques are a prerequisite for the 

disclosure of the biological potential of plants. It was investigated that on average 

according to the experiment, the maximum yield of grain sorghum was in the hybrids 
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Lan 59 and Burggo - 7.79 and 7.64 t/ha, respectively. But, if we generalize the data 

of crop density, then for the Right Bank of the Forest-Steppe of Ukraine is optimal 

200 thousand units/ha, which contributes to the formation of an average of 7.56 t/ha. 

And also the best values of the average level of productivity were provided by width 

of interrows of 45 cm - 7,62 t/hectare. 

If we analyze individual varietal agricultural techniques, the best productivity 

values can be obtained by growing hybrids of grain sorghum Lan 59 and Burggo, with 

a row spacing of 45 cm and a plant density of 240 thousand pieces/ha - 8.40 and 

8.52 t/ha.  

It was determined that the best protein content in the experiment was provided 

by the Ogganа hybrid - 12.84 %, and growing plants at a density of 160 to 180 

thousand units/ha - 11.4 and 11.14 %. But the options for row spacing differed slightly 

when comparing the experimentally averaged data. The best level of protein content 

in the grain of all studied hybrids was at a plant density of 160 thousand units / ha for 

both row spacings.  

It was found that the best starch content in the experiment was provided by 

hybrids Lan 59 - 75.64 % and Burggo - 74.72 %, and growing plants at a density of 

160 to 180 thousand pieces/ha - 77.64 and 75.43 %. In this case, the options for the 

width of the rows also differed from each other and when comparing the data averaged 

over the experiment, it can be argued that the preferred width was 70 cm (74.52 %). 

Similarly, the best level of this trait was provided by growing plants actually in 

compliance with plant density indicators of 160 thousand units/ha for both row 

spacings.  

It was studied that if we analyze the individual variability of fat and fiber 

content in sorghum seeds, they were mainly within the deviations of the error of the 

experiment, and therefore had a tendency to depend on the factors of the experiment. 

And the most significant variation was observed in accordance with the biological 

characteristics of the studied hybrids.  

It was determined that the best profit was provided by Burggo and Lan 59 

hybrids with a row spacing of 45 cm and a crop density of 240 thousand units/ha - 
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37882 UAH/ha and 37304 UAH/ha. Also, a good level of profit was for the cultivation 

of hybrids Burggo and Lan 59 with a row spacing of 45 cm and a crop density of 220 

thousand pieces/ha - 36114 UAH/ha and 36246 UAH/ha.  

It is calculated that the best parameters of the headlight utilization coefficients 

were for growing LAN 59 and Burggo hybrids with a row spacing of 45 cm and plant 

densities of 220 and 240 thousand units/ha, and for row spacing of 70 cm the plants 

absorbed headlights better with a crop density of 200 thousand pieces/ha.  

It is calculated that the best indicators of the energy efficiency ratio (KEE) were 

obtained for the cultivation of hybrids Burggo and Lan 59 with a row spacing of 45 

cm and a crop density of 240 thousand pieces/ha - 3.82 and 3.87. Also, a good KEE 

was obtained by growing hybrids Burggo and Lan 59 with a row spacing of 45 cm 

and a crop density of 220 thousand pieces/ha - 3.75 and 3.75.  

 

Key words: grain sorghum, crop density, row spacing, early-maturing hybrids  
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ВСТУП 

 

У світовому масштабі, за обсягами виробництва сорго займає 5-те місце, 

або ж близько 41 млн. га землі, та щорічно виробляється 61 млн. тон зерна. 

Причому з року в рік площі зайняті під даною культурою зростають. 

Головними світовими виробниками сорго є країни Північної Америки та 

Африки, основними експортерами - США, Австралія і Аргентина. А от Україна, 

не зважаючи на доволі скромні площі сорго в 70 тисяч га – виробляє порядку 

256 тисяч тон зерна. А тому вже є одним з найбільших виробників даної 

культури в Європі. 

Актуальність теми. Сучасні кліматичні трансформації змушують 

товаровиробників переглядати основні аспекти формування спектру культур 

агроценозів, які на часі змін клімату забезпечують отримання стабільних і 

економічно вигідних урожаїв. 

В Україні останнім часом спостерігається тенденція поступового 

глобального потепління, унаслідок чого доволі часто знижується врожайність 

зернових культур, що спричинено насамперед дією високих температур, 

частими і тривалими посухами. Вирішити цю проблему можливо за рахунок 

розширення площ стійких до абіотичних чинників культур. Однією з таких 

культур є сорго зернове. Завдяки своїм екологічним особливостям ця культура  

добре адаптується до посушливих умов, маловимоглива до ґрунтів, економно 

витрачає ґрунтову вологу. 

Значне зростання уваги до культури сорго обумовлюється не тільки його 

високим генетичним потенціалом урожайності, а й широким спектром 

використання. За багатовекторністю переробки зерно сорго не поступається 

зерну кукурудзи. Рослинну біомасу сорго можна згодовувати всім видам 

свійських тварин, крім того, на сьогодні сорго розглядається як культура, яка 

потрібна для виробництва біоетанолу. 
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Доцільність вирощування сорго зумовлена високим потенціалом його 

генетичної продуктивності, широким спектром використання, високою 

здатністю порівняно легко витримувати високі температури повітря та тривалі 

посухи. Водночас недостатня вивченість реакції цієї культури на складові 

елементи технології вирощування часто є причиною низької урожайності та 

якості зерна сорго. 

Сучасні сорти і гібриди  сорго зернового не повністю реалізують свій 

врожайний потенціал в не специфічних для їх вирощування грунтово 

кліматичних  зонах із за невідпрацьованих елементів  технології біологічним 

особливостям культури. Тому задля підвищення  реалізації продукційного 

процесу сорго зернового необхідно удосконалювати елементи технології 

вирощування культури кожного конкретного гібриду, щоб він зміг повністю 

реалізувати свої  морфобіологічні особливості. 

На сьогодні виробництву пропонують високопродуктивні гібриди сорго 

зернового, реакцію яких на складові елементи технології вирощування з 

урахуванням агроресурсу конкретної території вивчено лише поверхнево. 

Актуальність і недостатній рівень наукового обґрунтування вказаних проблем, 

певні розбіжності в практичних підходах та методах реалізації визначили 

доцільність проведення досліджень. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження за темою дисертаційної роботи були складовою досліджень 

Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України на 2016-

2020 рр. згідно з ПНД 16 «Біоенергетичні ресурси» за завданням 16.00.01.04.Ф 

«Розробити теоретичні основи насінництва і розсадництва біоенергетичних 

культур, біотехнологічні і агротехнічні методи репродукування насіння та 

садивного матеріалу, забезпечуючи високий коефіцієнт їх розмноження» 

(номер ДР 0116 U003188). 

Мета і завдання досліджень.  

Головною метою роботи є комплексне агробіологічне обгрунтування 

формування продуктивності та якості насіння сорго зернового з урахуванням 
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адаптивних та морфобіологічних особливостей сучасних гібридів, їх реакції на 

застосування оптимальних параметрів площі живлення рослин в умовах 

Правобережної зони Лісостепу України. 

Для досягнення поставленої мети програма досліджень передбачала 

виконання таких завдань: 

‒ провести аналіз сучасного стану і перспектив розвитку світового та 

вітчизняного виробництва зерна сорго зернового; 

‒ дослідити особливості фенофаз росту та розвитку гібридів сорго та їх 

фотосинтетичної діяльності за різної ширини міжрядь та густоти рослин в 

умовах Правобережного Лісостепу України; 

‒ визначити залежність основних фенологічних, біометричних, 

структурно-морфологічних та адаптивних показників гібридів сорго зернового 

від ширини міжрядь та густоти рослин; 

‒ обґрунтувати параметри елементів технології вирощування, які 

зумовлюють більш повну реалізацію біологічного потенціалу зернової 

продуктивності досліджуваних гібридів сорго зернового; 

‒ з’ясувати вплив факторів, що досліджувалися, на врожайність зерна 

гібридів сорго зернового і його основні господарсько цінні ознаки і якісні 

показники; 

- визначити  економічну та енергетичну ефективність вирощування 

сорго зернового в умовах Правобережного Лісостепу України. 

Об’єкт досліджень – процеси росту й розвитку рослин та формування 

продуктивних і якісних показників сорго зернового залежно від еколого-

технологічних чинників.  

Предмет досліджень – ранньостиглі високопродуктивні гібриди сорго 

зернового – Оггана, Бянка, Прайм, Бургго, Лан 59 (стандарт); складові елементи 

технології вирощування: густота рослин, ширина міжрядь. 

Методи досліджень. Для максимально повної та об’єктивної оцінки 

ефективності досліджуваних технологічних чинників і їхньої взаємодії в роботі 

застосовували широкий спектр наукових методів проведення досліджень: 
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узагальнювальний – для проведення аналізу історичного і сучасного досвіду 

вирощування культури сорго в Україні та за кордоном, матеріалів з питань 

наукового обґрунтування та практичного забезпечення технологій 

вирощування сорго зернового; лабораторний – для встановлення показників 

якості зерна сорго, ряду параметричних вимірювань; польовий – для проведення 

польових досліджень, біометричних вимірювань і супутніх досліджень. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в комплексному 

науковому обґрунтуванні та розробленні конкретних практичних рекомендацій 

стосовно оптимізації складових елементів сортової технології вирощування 

ранньостиглих гібридів сорго зернового – густоти рослин та ширини міжрядь в 

умовах Правобережного Лісостепу України.  

Набули подальшого розвитку:- знання про особливості росту і розвитку 

рослин сорго зернового, та додатково вивчено особливості прояву біологічних 

ознак та можливості цілеспрямованого і раціонального впливу на них у процесі 

вегетації посівів. 

Вдосконалено методичні підходи до створення раціональних, достатньо 

ефективних посівів сорго зернового за допомогою оптимізації ширини міжрядь 

та густоти посівів та біологічних можливостей досліджуваних гібридів. 

Практичне значення отриманих результатів. На основі результатів 

польових досліджень та їх виробничої перевірки розроблено дієву систему 

сортової агротехніки досліджуваних гібридів сорго зернового. Оптимальні 

площі живлення за рахунок формування ширини міжрядь та густоти посівів 

забезпечують формування кращого врожаю зерна з хорошими якісними 

характеристиками. 

Впроваджено у виробництво рекомендовані елементи технології 

вирощування гібридів сорго зернового, які сприяють збільшенню урожайності 

й якості його зерна. 

В умовах господарства ТОВ «Агро-ІНІС» впроваджено елементи 

сортової агротехніки вирощування гібридів сорго зернового на площі 2 га. 
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Особистий внесок здобувача. Роботу виконано самостійно і для цього: 

проведено літературний аналіз наукових праць за темою, опрацьовано 

методику та схему дослідів, закладено і виконано необхідний обсяг досліджень, 

вирахувано економічну й біоенергетичну ефективність, підготовлено наукові 

праці, висновки та пропозиції виробництву. В умовах господарства ТОВ «Агро-

ІНІС» впроваджено елементи сортової агротехніки вирощування гібридів сорго 

зернового на площі 2 га. 

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень доповідались 

на засіданнях методичної комісії Інституту біоенергетичних культур і цукрових 

буряків НААН України (2017–2020 рр.), та наукових конференціях: 

«Рослинництво 21 століття: виклики та інновації. До 120-річчя кафедри 

рослинництва НУБіП України», 25-26 вересня 2019 року та на ІХ 

Всеукраїнській науково - практичній конференції молодих вчених "Актуальні 

проблеми агропромислового виробництва України ". С. Оброшине, 12 

листопада 2020 р.  

Публікації результатів досліджень. За результатами проведених 

досліджень опубліковано 3 наукові праці у фахових виданнях, з яких 1 

публікація у періодичному науковому виданні інших держав, які входять до 

Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та 

Європейського Союзу (ЄС), 1 методична рекомендація, а також 2 тези 

доповідей у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій та два 

патенти на корисну модель.  

Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена на 166 сторінках 

машинописного тексту, містить 32 таблиці, 14 рисунків. Робота складається зі 

вступу, 5 розділів, висновків та рекомендацій виробництву. Список 

використаних джерел налічує 253 найменувань, з яких 28 латиницею. 
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РОЗДІЛ 1 

ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ЯКОСТІ СОРГО ЗЕРНОВОГО 

ЗАЛЕЖНО ВІД ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ 

(Огляд наукових джерел) 

 

1.1. Поширення, господарське значення і продуктивність сорго 

зернового. 

 

У Світі сорго займає широкий ареал вирощування і є цінною кормовою, 

продовольчою та енергетичною сільськогосподарською культурою. 

Сорго найбільш поширене в країнах Африки, а також велика 

різноманітність дикорослих форм на цьому континенті свідчить про те, що 

батьківщиною сорго зернового є Африканський континент [238, 250]. Так як 

сорго посухо- й жаростійке, сонцевитривале і невибагливе до ґрунтів, то в 

останні роки значно збільшилися посівні площі цієї культури не тільки в 

Африці, а й на інших континентах, де в посушливих районах його зерно  

використовують для кормових цілей, та в їжу. Аналіз літературних джерел 

вказує, що зерно сорго, яке щорічно вирощується в країнах Азії і Африки, 

використовують в їжу протягом року понад 200 млн чоловік. 

На сьогодні сорго вирощують в понад 90 країн світу. Індія, США, 

Аргентина, Мексика, Нігерія, Судан, Китай, Ефіопія, Японія і Буркіна-Фасо 

мають найбільші посівні площі сорго. На їх частку припадає понад 90% валових 

зборів зерна цієї культури. Світові площі під сорго за останні 50 років зросли 

на 60%, врожайність – більш ніж в два рази [205, 239, 242].  

Зернове сорго відноситься до кормової, технічної та продовольчої 

культури, яка в усьому світі має широкий ареал вирощування і посівні площі 

якої коливаються від 43,0 до 47,0 млн га, а валовий збір зерна - 59,265 млн т. 

[187]. 

Врожайність зерна сорго в світі в середньому становить 1,5-2,0 т/га; в 

країнах Африки – 0,8-1,0 т/га; в азійських країнах – 1,0-1,5 т/га.  
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США та Китай набільші виробники зерна сорго зернового і мають високі 

та стабільні врожаї. В США отримують – 4,2-4,3 т/га ( на площі 3,1-4,9 млн 

га), в Китаї – 4,0-4,5 т/га (на площі 1,3 млн га). У деяких країнах Європи, з 

високою культурою землеробства, зазначений  показник досягає понад 4,0 т/га 

(Франція – 4,2; Іспанія – 5,3 т/га). В країнах СНД врожайність зернового сорго 

становить близько 1,2-1,5 т/ га [192, 224, 228]. 

Італія, Ізраїль та Іспанія, на які припадає 83% усіх експортних поставок, є 

основними імпортерами українського сорго. В Україні сорго вирощують в 

основному у південних і центральних областях для технічних та кормових 

цілей, оскільки його потенціал як інгредієнта раціону людини ще не повністю 

пізнаний і розроблений  [20, 60]. 

Зерно сорго багате на цінні поживні речовини. За хімічним складом воно 

мало відрізняється від інших зернофуражних культур і містить: білка – 9–14 %, 

крохмалю – 70–85 %, жиру – 3–6 %, мінеральних речовин – 1,8–2,5 %, 

клітковини – 2–3 %. Зерно сорго порівняно з кукурудзою містить більше 

протеїну і менше жирів. Безазотисті екстрактивні речовини зерна сорго 

складаються переважно з крохмалю, тому перетравність його дуже висока. 

Загалом хімічний склад зерна сорго залежить від ряду чинників – біологічної 

особливості сортів і гібридів, технології вирощування, а також кліматичних 

умов. Крім використання на фуражні цілі, зерно сорго можна застосовувати як 

сировину для спиртової та крохмале-патокової промисловості [21, 82]. При 

цьому, різні гібриди сорго зернового мають дуже різноманітні характеристики, 

що визначаються хімічним складом і харчовою цінністю цієї культури.  

Фахівці часто порівнюють характеристики сорго зернового з іншою 

відомою і найдавнішою злаковою культурою - кукурудзою. Як виявилося, в 

зернах сорго міститься набагато більшу кількість протеїну і білка природного 

походження, ніж у кукурудзі. Крім того, зернове сорго збагачене вітамінами 

групи А і В, а також містить дубильні речовини. Примітно також і те, що в 

хімічному складі сорго зернового міститься досить велика кількість 

крахмаловмісних сполук [111, 116]. 
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Врожайність сорго за стабільністю займає одне з перших місць серед 

польових культур, прицьому урожайність зеленої маси перевищує кормові 

трави. Посіви сорго за зрошення можуть сформувати більше 10,0 т/га зерна 

[126, 151]. 

У світовому масштабі зерно сорго стоїть на третьому місці після 

пшеничного та рисового в раціоні людини. Зерно сорго містить вітамін В1, 

біотин (вітамін Н), фосфор тощо. А як антиоксидант і протизапальний засіб є 

кориснішим, ніж чорниця й гранат: 1 г сорго містить до 62 мг поліфенольних 

сполук. Для порівняння, у чорниці, яку завжди вважали «чемпіоном» за вмістом 

цих складників, їх усього лише 5мг на 100 г. Калорійність сорго різниться, 

залежно від сорту. Але в середньому крупа має близько 300 ккал. А у 100 г 

соргового борошна міститься 350 ккал. У зерні сорго  мала кількість глютену і 

велика кількість клітковини, що є основою принципу здорового харчування в 

багатьох країнах світу.В зерні сортів і гібридів сорго зернового міститься 69-

83% крохмалю, який використовується в харчовій, текстильній, гірничорудній, 

металургійній, паперовій, медичній та інших галузях промисловості. За своєю 

структурою сорговий крохмаль майже не  відрізняється від картопляного і 

значно кращий від кукурудзяного. 

Із 100 кг зерна сорго можна отримати 65 кг крохмалю або 30-35 кг спирту. 

У цих же 100 кг міститься 118–130 кормових одиниць. 

Зерно сорго має різне забарвлення. У зернах із червоним і жовтим 

забарвленням каротину більше, ніж у зернах із білим забарвленням. У зерні 

сорго вітамінів групи В не менше, ніж у зерні пшениці та інших зернових 

культур. Завдяки високому вмісту незамінних амінокислот, білок сорго має 

велику біологічну цінність. Вміст каротину в зерні сорго залежить від сортових 

особливостей гібридів. Також зерно сорго має у своєму складі і дубильні 

речовини (тіанін), який  утруднює процес переробки його на крохмаль і спирт. 

Але слід зазначити, що танін у насінні грає дуже важливу роль. Сорти й гібриди, 

які містять хімічний елемент глюкозид, мають підвищену холодостійкість, він 

оберігає насіння від пліснявіння в несприятливих умовах проростання [163, 
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168]. 

Вміст у зерні культури протеїну в середньому становив 10,8 %, що 

дозволяє його застосування як повноцінної сировини для харчової переробки і 

високопоживного кормового інгредієнта. За максимальним значенням 

зазначеного показника у досліді виділено варіант із застосуванням полицевої 

оранки та внесення мінеральних добрив. Найвище значення вмісту протеїну в 

зерні спостерігали при полицевому обробітку ґрунту на фоні застосування 

мінеральних добрив. Принциповим показником, за яким оцінюють придатність 

зерна сорго для подальшої технологічної переробки, є вміст у ньому поліцукрів, 

у першу чергу – крохмалю. Відомо, що за вмісту цієї пластичної запасної 

речовини на рівні 55–60 % сировина є придатною для залучення до наступного 

технологічного циклу переробки з позицій економічної доцільності й 

ефективності отримання кінцевого продукту [210, 212]. 

Сорго зернове за своїми біологічними особливостями є найменш 

вибагливе і найбільш пристосоване до вирощування його в посушливих 

районах країни. 

Найбільш цінними фізіологічними особливостями цієї культури є 

здатність відбивати надлишкову сонячну радіацію, що дозволяє переносити без 

великих втрат періоди засухи, глибоке проникнення кореневої системи [215, 

220], здатність продовжувати ріст після тривалого періоду засухи, економне 

використання вологи на формування сухої речовини, що у кінцевому результаті 

сприяє забезпеченню одержання стабільних урожаїв. 

Дослідження зв’язку між тривалістю етапів росту й розвитку рослин, з 

одного боку, та агротехнічними чинниками вирощування – з другого, 

сприятиме забезпеченню більш повного контролю за продуктивним процесом 

рослин сорго зернового. Формування оптимальної густоти стеблостою тісно 

пов’язано зі швидкістю проходження фенофаз росту і розвитку рослин, 

синхронністю їхнього розвитку, коефіцієнтом кущіння. За проміжком часу та 

періодичністю настання фенофаз розвитку культури можна проводити 

біологічний контроль за ростом і розвитком рослин сорго [133, 145]. 
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Наразі в умовах ресурсозберігаючого землеробства найбільш 

перспективними шляхами зростання урожайності і стабілізації виробництва 

продукції, прибутковості господарювання є селекція, ефективне використання 

рослинних сортових ресурсів. З початку її зародження і до наших днів сорт 

відіграє суттєву роль у підвищенні врожайності. Нині він став найбільш 

дешевим, доступним, надійним і визначальним фактором збільшення 

виробництва продукції та ефективності господарювання [96, 97]. 

В умовах сьогодення  широке впровадження нових сортів та гібридів сорго 

з високим генетичним рівнем адаптування до умов ґрунтово - кліматичних зон 

їхнього вирощування є фективним та економічно вигідним способом отримання 

високих врожаїв культури. 

Нові сорти, незалежно від мети використання, мають бути придатними для 

інтенсивної технології вирощування, забезпечуючи високу економічну 

ефективність виробництва зерна та інших продуктів, пристосованими до 

високого рівня землеробства, а також стійкими проти різних біотичних і 

абіотичних стресових чинників [96, 97]. 

Аналіз урожайності зерна сорго орієнтує сільськогосподарських 

виробників на ранньостиглі гібриди. В той час для досягнення мети 

(скоростиглість і низька вологість ) потрібно врахувати, що урожайність 

ранньостиглих гібридів не перевищує 7,0 т/га у виробничих умовах [41]. 

Основою ресурсозбереження при вирощуванні сорго на зерно є збільшення 

ефективності використання агробіологічного потенціалу сортів за рахунок 

росту врожайності. У селекції сорго зернового все більш актуальним є 

створення сортів здатних до вирощування за ресурсозберігаючою технологією 

з міжряддями 15 або 30 см. На відміну від широкорядного способу сівби 

можливо застосовувати сучасну широкозахватну техніку, проводити збирання 

зерна як прямим так і роздільним способом, більш якісно обробляти грунт під 

наступну культуру. 

На думку багатьох авторів, нові перспективні гібриди сорго вітчизняної та 

зарубіжної селекції, які вирощують у різних регіонах України, мають потенціал 
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до 20 т/га та відзначаються універсальністю використання отриманого врожаю. 

Тому комплекс агротехнічних заходів вирощування сорго повинен ураховувати 

морфологічні та біологічні особливості різних гібридів, ґрунтово-кліматичні 

умови та мати спрямованість на оптимізацію умов їхнього росту й розвитку [59, 

70].  

У сучасному виробництві з’явилися нові гібриди сорго з високим 

потенціалом урожайності, що мають універсальне використання. Технологія 

вирощування цих гібридів недостатньо вивчена для Правобережного Лісостепу 

України. Одним з дискусійних питань є оптимізація площі живлення рослин 

Саме тому вдосконалення елементів технології вирощування сорго для 

реалізації його генетичного потенціалу в умовах Правобережного Лісостепу 

України є досить актуальним [71, 107].  

Не зважаючи на свої позитивні сторони, сорго не набуло широкого 

розповсюдження на теренах України. Тому вивчення різних сортів та гібридів 

сорго, через особливості росту і розвитку рослини, з метою встановлення 

оптимальної технології вирощування культури, є важливим питанням в галузі 

рослинництва [30, 110]. 

Одним з основних стримуючих факторів збільшення об’ємів виробництва 

сорго зернового на сьогодні ми вбачаємо невідпрацьованість зональних 

технологій його вирощування. Зазначений аспект не повною мірою сприяє 

повній реалізації продуктивного потенціалу нових сортів і гібридів культури, 

існує не відповідність деяких елементів технології вирощування сорго його 

біологічним особливостям. А тому удосконалення елементів технології 

вирощування сорго відповідно до біологічних особливостей конкретного сорту 

чи гібриду дозволить максимально використовувати його продуктивний 

потенціал.  

Поступове потепління клімату зумовило зниження потенційної 

урожайності основних зернових сільськогосподарських культур, яке в 

стресових умовах може досягати всього 50-60%, а в окремі роки і значно менше. 

Аналіз кліматичних умов Лісостепу України за останні роки свідчить, що вони 
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характеризувалися періодичними посушливими умовами в період вегетації 

ярих зернових культур. Враховуючи зміни клімату та вплив несприятливих 

кліматичних умов у лісостеповій зоні нашої країни сорго зернове може стати 

однією з альтернативних культур вирощування у цих регіонах. 

Рослини сорго зернового є пластичнішими за вирощування при високих 

температурах та в умовах дефіциту вологи, порівняно з іншими зерновими 

культурами, зокрема кукурудзою. Використання нових високопродуктивних 

гібридів сорго, а також застосування менш енергозатратних технологій 

вирощування є одним із найефективніших способів підвищення врожайності, 

та поліпшення якості зерна культури [101, 109].  

Вирощування сорго в посушливих і напівпосушливих районах України є 

доцільним, так як зумовлюється його високою продуктивністю та 

універсальністю використання за таких кліматичних умов. А також і тим, що 

корм з цієї культури можна згодовувати всім видам свійських тварин. 

Сорго зернове за своїм хімічним складом і енергетичною поживністю 

аналогічно кукурудзі, здатне формувати в екстремальних умовах сталі врожаї з 

високою якістю зерна. Це культура універсального використання з високими і 

сталими врожаями зерна, посухостійка, жаротривка, відносно невибаглива до 

ґрунтів, технологічна. В умовах дефіциту вологи сорго забезпечує вищу 

врожайність порівняно з іншими зерновими культурами [107, 109]. 

Незважаючи на перспективність цієї культури, виробництво зерна сорго в 

Україні є незначним і за останні роки мало нестабільний характер. Однією з 

основних причин такої ситуації є відсутність сучасної, адаптованої до грунтово-

кліматичної зони технології вирощування культури. Крім того, часто 

вирощуються сорти і гібриди сорго, які не адаптовані до умов регіону. У зв'язку 

з цим, ведеться пошук сортів і гібридів сорго, біологічні властивості яких 

дозволяють формувати високий врожай за умов дефіциту вологи в ґрунті. На 

сьогодні  у Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні на сьогодні нараховується 45 сортів та гібридів сорго зернового 

[63, 94]. 
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У XX столітті вітчизняними вченими було науково обґрунтовано 

збільшення посівних площ у південних регіонах України, за умови створення 

ранньостиглих сортів та гібридів сорго зернового, і його можна вирощувати 

майже на всій території України [88]. 

Проте, в той час не було достатньої кількості високоякісного насіння, і 

господарства не були зацікавлені в розширенні площ сорго. Та й відсутність 

антидоту для обробки насіння і неможливість застосування гербіцидів у посівах 

були основними стримуючими факторами у збільшенні посівних площ 

культури. Проблемна реалізації товарного зерна сорго теж мала свій важіль, 

оскільки внутрішній ринок ще не готовий використати вирощені валові збори 

сорго. Найкращий потенціал продажів – експорт [141].  

Оптимальний підбір елементів технології вирощування культури задля 

формування високої продуктивності сучасними сортами та гібридами сорго 

зернового є головним завданням для забезпечення рослинам оптимальних умов 

росту та розвитку [172, 178]. Наукова література містить відомості щодо 

вирощування сорго зернового в умовах України, що насамперед залежить від 

наявності сортів та гібридів, адаптованих для вирощування в умовах певного 

регіону. Однак технологія вирощування його не адаптована для умов 

Правобережного Лісостепу України в повному обсязі. Так, не має єдиної думки 

щодо комплексного впливу ширини міжрядь та густоти рослин на 

індивідуальну продуктивність та урожайність раньостиглих гібридів сорго 

зернового [21, 23]. 

Зазначені проблеми, їх недостатній рівень наукового обґрунтування, певні 

розбіжності в поглядах та практичних підходах і методах реалізації визначили 

наукову доцільність та практичну значущість дисертаційного дослідження. 



                         

 
1.2. Вплив елементів технології вирощування сорго зернового на його 

врожайність 
 

На ріст і розвиток рослин сорго зернового впливають, як 

морфобіологічний потенціал сучасних гібридів, так і комплекс грунтово-

кліматичних факторів зони, де його вирощують. Високопродуктивні 

агрофітоценози сорго зернового, які заберпечать повну реалізацію потенціалу 

культури потребують  оптимальних параметрів біологічної густоти рослин. 

Даний елемент технології вирощування сорго залежить від польової схожості 

насіння, випадання рослин, формування густоти, тривалості фаз розвитку та 

фітосанітарного стану посівів [171, 173, 193].  

Щільність рослин сорго на одиницю площі є одним з найважливіших умов 

отримання високих і стабільних врожаїв. Широкий діапазон площ та їх 

конфігурація може забезпечить високі врожаї зерна сорго [128]. Зміною густоти 

рослин можливо регулювати інтенсивність кущіння та рівномірність дозрівання. 

При розміщенні на одиниці площі невеликої кількості рослин сорго інтенсивно 

кущиться, формує крупні волоті і за рахунок цього формує добрий урожай [10, 

147, 160].  

Залежно від густоти рослин змінюються умови їх вирощування і 

освітлення, тепловий і поживний режим грунту, що впливає на зміну 

морфологічних ознак і біологічних особливостей рослин, а також генотипічної 

конкуренції між рослинами. І в кінцевому рахунку впливає на інтенсивність 

асиміляційного процесу, темпах росту і розвитку та продуктивності [56, 135, 

143]. 

Для сорго як культури пластичної, яка володіє високою ступінню 

саморегуляції, ширина міжрядь у більшій мірі залежить від вологозабезпеченості 

і наявності посівної техніки, ніж від біологічних особливостей рослин [67, 152, 

161]. Ширина міжрядь визначає форму живлення рослин, її розміри залежать від 

густоти рослин на одиниці площі. А тому оптимальна густота рослин буде 

залежати від конкретного сорту чи гібриду сорго зернового [73, 101, 125]. 
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Збільшення урожайності пов'язано із зростанням густоти, продуктивного 

стеблостою, оскільки маса зерна з однієї волоті варіює в невеликих межах. 

Збільшення кущистості небажано із-за нерівномірного дозрівання, оскільки 

основним регулятором густоти продуктивного стеблостою є кількість рослин на 

площі [158, 164]. 

Підбір кращого сорту або гібриду для зони дотримання сортової технології 

вирощування дає можливість отримати максимальну віддачу від сорго. Вибір 

площі живлення і її конфігурації залежить від зони вирощування, запасів вологи 

в грунті на момент сівби, типу грунту і удобрення, особливостей сорту або 

гібриду [4, 200, 209]. 

Розробці способу сівби, площі живлення і густоти рослин сорго у 

північному Степу України присвячені роботи багатьох дослідників [31]. Однак 

раніше зазначені  елементи технологіі досліджували на слабоудобрених фонах, з 

пізньостиглими гібридами та сортами. Новостворені низькорослі ранньо- і 

середньостиглі біотипи сорго пристосовані для вирощування на зерно не тільки 

в широкорядних, але і в суцільних посівах. За своїми морфобіологічними 

властивостями вони  мають суттєву різницю [25, 37, 63, 118]. 

Мала кількість рослин сорго, яка розміщена на одиниці площі, інтенсивно 

кущиться, формує великі волоті, і за рахунок цього формує високий урожай [30, 

39, 67]. Загущені посіви, у яких кущіння різко послаблюється, та й маса зерна з 

однієї волоті зменшується, і при цьому врожайність не знижується за рахунок 

збільшення продуктивних волотей на одиниці площі. Отже реакція сорго на 

зміну величини та форми площі живлення при вирощуванні культури зумовила 

велику різноманітність рекомендованих способів сівби і густоти рослин.  

В Україні найбільш розповсюджений широкорядний пунктирний спосіб 

сівби із шириною міжрядь 70 см [133, 180, 206]. Дослідження багатьох вчених 

[123, 129] показали, що у більшості випадків зменшення ширини міжрядь до 45-

60 см призводить до збільшення урожайності. Зменшення міжрядь з 70 см до 45 

см при оптимальній густоті рослин змінює форми площі живлення в сторону 

зменшення відношення довжини до ширини. А тому в посівах з міжряддям 45 см 



36 
можливо при однаковій площі живлення більш рівномірно розмістити рослини в 

рядках. При зменшенні ширини міжрядь рослини сорго більш ефективно 

використовують грунтову вологу, поживні речовини, здатні протистояти 

бур'янам та підвищують індивідуальну продуктивність [42, 48, 91].  

Оптимальну густоту рослин сорго можливо встановити тільки в 

конкретних ґрунтово-кліматичних умовах, для певних сортів і гібридів культури. 

Так, багаторічними дослідженнями в умовах степової зони України [14, 16, 34] 

встановлено, що пізньостиглі гібриди забезпечували найвищу врожайність при 

ширині міжрядь 60-70 см і густоті рослин 120 тис./га, тоді як для середньоранніх 

гібридів найбільш оптимальним був спосіб сівби з міжряддям 45-60 см при 

густоті рослин 160 тис./га, а ранньостиглі сорти формували найбільшу 

врожайність за ширини міжрядь 45 см і густоти рослин 200 тис./га [91, 149]. 

Суцільні посіви з міжряддям 15 см не залежно від групи стиглості сортів і 

гібридів сорго забезпечували значно меншу урожайність порівнянно із 

щирокорядними [54, 115]. 

Аналіз літературних джерел показав, що в умовах півдня України доцільним 

є пунктирний способ сівби з міжряддями 70 см, за якого у будь-яких погодних 

умовах гарантує стабільні врожаї. За вирощування сорго на зерно оптимальна 

густота рослин для середньостиглих сортів повинна бути в межах 100-120 

тис./га, для ранньостиглих – 140-180 тис./га [123, 135]. 

Згідно досліджень інших науковців [132, 139, 154], кращим способом сівби 

для лісостепової та степової зон України є пунктирний з міжряддям 70 см і 

густотою 300-400 тис./га. Проведеними дослідженнями в умовах Донецької 

області рекомендується висівати суцільним способом ранньостиглі сорти та 

гібриди сорго, що забезпечує додатковий збір 1,6 т/га зерна порівняно з 

широкорядним. На думку дослідників [19, 24, 223], у роки, зі сприятливими 

погодними умовами, максимальна врожайність зерна формується за густоти 600 

тис. рослин на 1 га посіву з міжряддями 15 см. 

В Росії, на  чорноземних ґрунтах Ростовської області високі врожаї зерна 

забезпечують сорти при звичайному рядовому способі сівби з шириною міжрядь 
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15 см за оптимальною кількістю опадів. Так, дослідженнями встановлено, що за 

три роки в  середньому врожайність зерна сорго, посіяного з міжряддями 15 см, 

становила 5,6 т/га, з міжряддями 70 см – на 1,3 т/га менше [2, 5, 55]. А у 

господарствах Волгоградської області сівбу сорго проводять стерньовими 

сівалками з шириною міжряддя 22,5-23,3 см, що забезпечують більш високу 

продуктивність порівняно з міжряддями 70 см [56, 58]. Також дослідженнями 

встановлено, що на території Краснодарського краю за сприятливих погодних 

умов у посівах з міжряддям 15 см урожайність зерна сорго становила 3,6 т/га, з 

міжряддям 22,5 см – 3,2, а за  ширини міжрядь 45 см – 2,9 т/га, тобто на 0,7 т/га 

менше, порівняно з  суцільною рядовою сівбою [52, 136].  

На думку Медведєва Г. А. та Кулешова А. М. в умовах Волгоградської 

області (Росія ) для отримання стабільних урожаїв перевагу мають гібриди, які 

висіваються з нормою 350 тис. на 1 га схожих насінин при проведенні однієї 

передпосівної культивації в день сівби [124, 143]. 

На забур’янених площах рекомендують висівати сорго широкорядним 

способом з густотою рослин 300 тис. шт. на 1 га [41, 153]. 

Заварзін С. В. [74, 81, 83] зазначає, що в умовах посушливого клімату для 

більш повного використання природних ресурсів і потенційних можливостей 

отримувати високі врожаї сорго можливо при широкорядних способах сівби (70 

см), який є основним для зазначених умов.  

За вирощування низькорослих сортів та гібридів сорго зернового, які 

характеризуються слабким кущінням у посушливих умовах Лівобережжя, є 

найбільш фективний  широкорядний спосіб сівби [90, 207].  

В умовах недостатнього зволоження має важливе значення як спосіб сівби 

сорго так і кількість рослин на одиницю площі та рівномірність їх розміщення.  

Мінеральне живлення, транспірація, фотосинтетична діяльність, 

водоспоживання та інші важливі функції рослин сорго тісно пов'язані зі 

способами сівби і густотою рослин. Зазначені фактори різносторонньо 

впливають на мікроклімат в агрофітоценозах сорго, біологічні процеси, які 
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проходять у ґрунті, а також забуряненість та  характер розповсюдження хвороб і 

шкідників, та  ступінь їх шкодочинності [12, 13]. 

Низькорослі і скоростиглі сорти сорго, при наявності комплексу машин для 

сівби та догляду, краще висівати з міжряддями 45 см, а сівба суцільним рядовим 

способом ефективна лише при достатньому зволоженні [15, 28]. 

Дослідженніми встановлено, що тільки у випадку, коли в метровому шарі 

ґрунту зимово-весняні запаси продуктивної вологи перевищують 150 мм, сорго 

на зерно можна сіяти з міжряддям 45 см та густотою 180-200 тис./га, так як  

рядкова сівба помітно зменшує врожайність зерна [36, 53].  

Широкорядні способи сівби сорго зернового порівняно із звичайними 

рядковими мають кращі показники продуктивного кущення та маси зерна у 

волоті. Проте, широкорядні посіви поступаються за продуктивним стеблостоєм, 

що є визначальним фактором при формуванні врожаю [35, 94]. А тому при 

звичайній рядковій сівбі урожайність зерна сорго за даними Даниленка Ю. П. 

[56, 66] на 14% вища порівняно з широкорядним способом сівби. 

У посушливі роки, загущені посіви сорго різко знижують урожай зерна. За 

сильної посухи насіннєві господарства Криму, які посіяли насінники сорго 

сильно загущеним способом (250-300 тис./га) не отримали насіння, оскільки 

рослини сорго в результаті нестачі вологи не викинули волотей. А тому, щоб 

отримувати за будь-яких погодних умов на крайньому півдні України врожай, 

необхідно сіяти сорго з міжряддям 70 см з густотою рослин в межах 80-100 

тис./га. У разі незначної зрідженості посівів за сприятливих умов сорго здатне до 

саморегулювання густоти стеблостою,  збільшуючи його за рахунок додаткових 

пагонів з вузла кущіння [34, 43, 161]. 

У південній та східній частині Степу густота рослин соргових культур дещо 

відрізняється, особливо, у аномального за погодно-кліматичними умовами 

Присивашшя. За рекомендаціями Генічеської дослідної станції, для зернового 

сорго густота рослин повинна бути в межах 60-100 тис. схожих насінин/га [29, 

61]. Для зазначених умов найкращим є пунктирний широкорядний спосіб сівби 

із міжряддями 45-70 см. У південному Степу густота рослин зернового сорго 
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перед збиранням урожаю повинна становити 80-100 тис./га, у північному – 120-

140 тис./га [30, 32, 62]. 

За результатами досліджень Бойко М. О., Свиридової А. М.[32, 184], за 

рахунок збільшення норми висіву насіння зменшується площа живлення рослин, 

а зі збільшенням ширини міжрядь значно звужується площа живлення окремої 

рослини, через що вона стає більш видовженою, а це призводить до напруження 

конкурентних відносин між рослинами. Зі збільшенням норми висіву насіння із 

120 до 240 тис. шт./га теоретична площа живлення для кожної рослини 

зменшується із 83,3 до 41,7 см2. На варіантах широкорядного способу сівби з 

міжряддями 45 см за норми висіву насіння 240 тис. шт./га форма площі живлення 

прямокутна з відношенням ширини до довжини 1,0:4,5. тоді як на варіантах із 

шириною міжрядь 70 см форма площі живлення – видовжений прямокутник із 

відношенням ширини до довжини 1,0:12,0. При цьому середня відстань між 

рослинами сорго в рядку становить лише близько 6,0 см, що і є причиною 

загострення конкурентної боротьби.   

Дослідженнями Найденко В. М., Каленської С. М. [90, 92, 150] 

підтверджується, що  ефективність площі живлення сорго зернового 

визначається співвідношенням сторін прямокутника як: 2,3:1; 4,8:1 та 9,3:1 

відповідно до ширини міжрядь. Тому вважаться, що в посівах з шириною 

міжрядь 50 см можливо рівномірніше розподілити рослини сорго зернового. У 

той самий час застосування ширини міжрядь 35 см без збільшення норми висіву 

не дозволяє оптимально розташувати рослини в рядку, відповідно їх недостатньо 

для створення нормальної щільності посівів. За рахунок надходження частини 

сонячного світла до поверхні ґрунту активізуються бур'яни, збільшуються 

випаровування вологи, погіршується мікроклімат посівів у цілому.  

За сівби сорго зернового з нормою висіву 190 тис. шт./га та ширини міжрядь 

35, 50 і 70 см відповідно можливо отримали однакову площу живлення рослин - 

526 см2, регулюючи при цьому відстань між рослинами в рядку 15, 10,5 та 7,5 см 

відповідно [149, 162]. 
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Загущення посівів небезпечніше, ніж зрідження, так як сорго здатне деякою 

мірою компенсувати зрідженість стеблостою за рахунок кущистості. Надмірне 

кущення зумовлює нерівномірність дозрівання волотей і збільшення вологості 

зерна [185, 190, 211]. 

Низькорослі гібриди та сорти ( до 1 м ), які мають невисоку облистяність 

та невисоку кущистість успішно конкурують за урожайністю із розвинутими 

високорослими гібридами завдяки виключній засухостійкості і високим 

показником чистої продуктивності фотосинтезу. А тому економічно 

привабливим є вирощування низькорослих сортів звичайним рядковим способом 

сівби [5, 7, 200]. Кращою із схем розміщення низькорослих рослин сорго з точки 

зору оптимізації площі живлення і застосування механізованих технологій є 

сівба з міжряддями 45 см, при цьому оптимальним є наближення площі 

живлення до форми прямокутника, а не квадрата [177, 209, 219].  

При міжрядді 15 см рослини сорго повинні бути розміщені в ряду через 

22,6 см, при міжрядді 30 см площа живлення наближається до форми 

прямокутника зі сторонами 30 х11,3 см. Але така ширина міжрядь виключає 

проведення міжрядних обробітків. При сівбі з міжряддями 70 см досить важко 

контролювати рівномірність висіву сівалки. Найбільш оптимальною шириною 

міжрядь є 45 см, що дозволяє застосовувати механізовані технології, провівши 

при цьому якісно сівбу, розміщуючи рівномірно насіння та маючи при цьому 

захисну зону у рядку біля рослини 1,85 см [5, 10, 213]. 

Урожайність з одиниці площі при міжрядді 15 см і високій густоті рослин 

зростала порівняно з широкорядною сівбою (150-200 тис/га). Густота рослин при 

звичайному рядковому способі сівби становила 1100-1200 тис/га [115, 129]. 

Вузькорядні способи сівби не здатні формувати розвинуті генеративні 

органи у рослин сорго. При збільшенні норми висіву з 300 до 500 тис./га насінин 

зменшуються довжина і ширина волоті, тоді як при ширині міжрядь 70 см 

зазначені розміри волоті зростали, але були меншими ніж при ширині міжрядь 

45 см і норми висіву 400 тис./га у низькорослих гібридів сорго. В цілому за 
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широкорядних способів сівби маса зерна з волоті була у 2 рази більшою 

порівняно з вузькорядним способом [2, 30, 38]. 

Із зменшенням щільності посівів, тобто із збільшенням площі живлення 

підвищується продуктивність рослин ранньостиглих гібридів сорго зернового за 

рахунок збільшення маси зерна [50, 123, 135]. 

При загущенні посівів кущіння різко зменшується, знижується маса зерна 

з кожної волоті, але урожайність не знижується за рахунок збільшення 

продуктивного стеблостою. Цим і зумовлено велике різноманіття 

рекомендованих способів сівби і густоти рослин [89, 96]. 

Продуктивність сорту Генічеське 11 за впливу ширини міжрядь показало, 

що зменшення її з 70 до 45 см сприяло більш рівномірнішому розташуванню 

рослин на площі, збільшувало кількість волотей на одиниці площі на 9,7%, 

знижувало максимальну добову температуру повітря у посіві та підвищувало 

врожайність зерна на 1,9-2,8 ц/га [117, 125]. Підвищення густоти рослин понад 

120 тис./га на фоні без внесення добрив вже не компенсувало зниження 

індивідуальної продуктивності рослин і супроводжувалось зменшенням 

врожайності. За внесення добрив у нормі N60P60К30 максимальна врожайність 

встановлена за  густоти 140-160 тис./га і площі живлення 625-714 см2 та її формі 

45х13,9-15,9 см [118]. 

Результатами досліджень встановлено, що суцільний спосіб сівби порівняно 

з широкорядним, дозволяє рівномірно розміщати рослини на площі, виключити 

міжрядні обробітки грунту і проводити збирання врожаю роздільним способом. 

Проте, за сівби з міжряддями 15 см і загущенні рослини сортів і гібридів сорго 

зернового значно знижують продуктивність культури, а в посушливі роки взагалі 

не можуть формувати врожай зерна [170, 190]. 

Для вирощування в суцільних посівах були створені низькорослі, 

тонкостеблові сорти з вегетаційним періодом 95-100 днів. Урожайність зерна 

при вирощуванні цих сортів у суцільних і широкорядних посівах була практично 

однаковою, що свідчить про високу пластичність рослин сорго до форми площі 

живлення. В той же час зменшення розміру площі живлення знижувало 
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кущистість, масу зерна у волоті та індивідуальну продуктивність рослин, яка 

компенсувалась збільшенням густоти рослин лише до певної межі [73, 197]. 

Вирощування ранньостиглих сортів зернового сорго в суцільних посівах 

створює перспективу збирання врожаю без істотних втрат. 

Сівба сорго звичайним рядковим способом низькорослих гібридів 

середньоранньої групи стиглості в умовах зрошення збільшує урожайність 

культури [215]. За широкорядного способу сівби вищі результати врожайності 

культури були отримані за норми висіву 300 і 350 тисяч схожих насінин на 1 га, 

особливо за використання насіння обробленого бішофітом.  

Короткостеблові, неполягаючі сорти та гібриди, що добре реагують на 

загущення і високий агрофон, найкрвще підходять для умов зрошення. У США 

(штати Небраска і Техас) вирощування таких сортів при регулярних поливах в 

посушливий період забезпечує одержання врожайності зерна на рівні 9,5-10,7 

т/га.  

Короткостеблові сорти сорго на півдні Франції дають врожаї зерна від 8,6 

(скоростиглі – 350- 450 тис. рослин/га) до 10,8 т/га (пізньостиглі – 200-300 тис. 

рослин/га), причому вирощують їх на високому агрофоні, а у перід від виходу в 

трубку до наливу зерна здійснюють 2-4 поливи за вегетацію [204, 226, 237]. 

Отже, до вибору ширини міжрядь та густоти рослин необхідно підходити 

диференційовано залежно від ґрунтово-кліматичних умов місця вирощування, 

наявності сортів у господарстві та їх морфобіологічних особливостей сортів і 

гібридів сорго, також напрямку використання продукції. Існуючі результати 

досліджень щодо оптимальної густоти рослин сорго свідчать про недостатній 

рівень вивченості цього питання, значні протиріччя та відсутність системного 

підходу у його розгляді. Бракує даних з вивчення впливу густоти рослин на 

формування продуктивності фітоценозів ранньостиглих гібридів сорго 

зернового. 
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1.3. Агробіологічне обгрунтування елементів технології вирощування 

гібридів сорго зернового 

 

Доцільність вирощування сорго зумовлена високим потенціалом його 

генетичної продуктивності, широким спектром використання, здатністю легко 

витримувати високі температури повітря і тривалі посухи [181, 196]. Водночас 

недостатня вивченість реакції цієї культури на складові елементи технології 

вирощування, особливо реакцію раньостиглих гібридів на густоту рослин та 

площу живлення часто є причиною низької урожайності і якості зерна сорго 

зернового [106, 142].  

Дослідженням основних елементів технології вирощування сорго з метою 

максимальної реалізації генетичного потенціалу та продуктивності займалися 

багато вітчизняних та зарубіжних науковців [108, 230]. Однак, у сучасній 

науковій літературі недостатньо висвітлено питання  добору гібридів для сівби  

у різних ґрунтово-кліматичних умовах, залежно від їх адаптивності [65, 71].  

Елементи технології вирощування сучасних гібридів сорго зернового у 

різних ґрунтово-кліматичних зонах різняться. Щоб отримати високі врожаї зерна 

сорго, необхідно раціонально та обдумано спланувати весь комплекс 

агротехнічних заходів, серед яких важливу роль відведено добору 

високопродуктивних гібридів вітчизняної та зарубіжної селекції, визначенню їх 

оптимальної густоти та площі живлення [194, 199].  

Повільний початковий ріст надземної частини рослини у початкові фази 

росту і розвитку рослин упродовж перших 35-40 днів, починаючи від сходів, 

визначає сорго як культуру, яка потребує посівних площ чистих від бур’янів, 

підвищені вимоги до передпосівної підготовки ґрунту і на необхідність 

застосування гербіцидів [85]. На початку вегетації сорго мало витрачає вологи та 

поживних елементів і тільки, починаючи з періоду інтенсивного росту (перша 

половина липня), потреба в них різко зростає. А тому у технології вирощування 

необхідно передбачати максимальне збереження вологи та поживних речовин до 

початку інтенсивного розвитку. Максимальне водоспоживання та поглинання 
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мінеральних речовин з грунту у сорго спостерігається у період від фази 

викидання волоті й до наливу зерна [106, 137]. 

Попередником сорго може бути будь-яка культура польової сівозміни, але 

на полях чистих від бур’янів. Найкращими попередниками для нього є 

ранньостиглі культури, зокрема озимі: пшениця, ячмінь і ріпак [9, 216]. 

Кукурудза, яка подібна до сорго за біологічними особливостями є задовільним 

попередником [176, 182]. Не доцільно сіяти сорго після проса і суданської трави, 

а також – після соняшнику [183]. 

При дослідженні впливу різних попередників в умовах чорноземів Росії 

(Ростовська область) на врожайність сортів і гібридів сорго зернового різних 

груп стиглості встановлено, що вона в більшій мірі залежить від того, скільки 

залишає попередник після себе вологи й поживних речовин [191, 202].  

У сільськогосподарській практиці існує думка, що сорго є поганим 

попередником під інші культури. Численні дослідження підтверджують, що 

сорго є таким самим попередником, як і кукурудза. Оскільки придатність сорго 

як попередника залежить від того, яким способом, для яких цілей і, які сорти 

використовувалися в агрофітоценозі [202, 208, 231]. Сорго зернове за належного 

догляду, особливо ранньостиглі сорти – є оптимальним попередником для 

озимих культур. Після вирощування середньостиглих і пізньостиглих сортів та 

гібридів сорго зернового доцільно у сівозміну вести ярі культури [214, 235].  

Багатьма дослідженнями була виявлена важлива біологічна властивість у 

сорго – воно добре переносить беззмінні посіви протягом багатьох років без 

зниження врожайності [11, 20]. Публікації аналізу 8-річних даних Інституту 

сільського господарства Степової зони показав, що сорго зернове також можна 

вирощувати в беззмінних посівах без зниження врожаю за внесення добрив на 

гербіцидному фоні [218, 203]. Це, перш за все, стосується півдня України, де 

розміщують посіви соргових культур на схилах, еродованих і засолених землях, 

де інші культури різко знижують продуктивність  [26, 33]. 
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Основними регіонами соргосіяння є райони недостатнього зволоження, 

тому максимальне накопичення та збереження вологи при обробітку ґрунту є 

однією з найважливіших умов одержання високих врожаїв сорго [77, 97]. 

Ранній зяблевий обробіток ґрунту під сорго є найбільш поширеною 

системою землеробства. Він забезпечує проведення оранки рано восени, яка  

знищує бур’яни і падалицю, а також вирівнює ґрунт для збереження у весняний 

період достатньюї кількості вологи у верхніх шарах для інтенсивного 

проростання насіння культури [105, 130]. Сівбу сорго проводять, як зазначють 

літературні джерела, головним чином по колосових, рідше – по просапних 

культурах. Тому найкращий обробіток ґрунту після колосових зернових культур 

– напівпаровий [134, 140]. 

Сорго володіючи теплолюбністю, маючи дрібне насіння, повільний 

початковий ріст надземної маси в післясходовий період, наражається на 

небезпеку пригнічення бур’янами. А тому комплекс агротехнічних заходів  

технології вирощування сорго повинен забезпечуватись ідеально проведеним 

передпосівним обробітком ґрунту, що є дуже вагомим важілем отримання 

високих врожаїв культури  [146, 159, 236]. 

Аналіз літературних джерел щодо строків сівби показує, що найбільш 

оптимальний строк сівби сорго в першу чергу залежить від середньодобової 

температури грунту на глибині 10 см, яка повинна досягати не менше 14-16 °С 

[169, 189]. 

За низьких температур грунту сходи зявляються достатньо  зрідженими та в 

подальшому інтенсивно заростають бур’янами. Дослідження проведені  на  

Генічеській дослідній станції, коли сівбу сорго проводили в ґрунт з 

температурою  7-8 °С на глибині 10 см,  сходи почали  з’являтися через 30-35 діб, 

а польова схожість насіння знизилась до 30%. Тому у ранній строк проводити 

сівбу сорго недоцільно. За сівби сорго у грунт, температура якого становить 14- 

16°С, перші сходи з’являються на 10-12-у добу, а коли температура підвищується 

до 25-28°С – на 5-6-у добу після сівби [3, 33, 237]. Оскільки сорго культура 

тропічна, воно дуже чутливе до зниження температур і заморозків – сходи гинуть 
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при температурі 2-3°С [36, 75]. Інкрустація насіння середньо- та пізньостиглих 

сортів і гібридів та внесення ґрунтових гербіцидів дає можливість проводити 

сівбу культури  на 5-7 діб раніше оптимального строку.  

Загалом, формування високої продуктивності ранньостиглими гібридами, 

насіння яких висівалось з 5-10 травня по 20-25 травня, забезпечується 

можливістю краще використати ґрунтові запаси вологи і теплові ресурси зони  

[82, 93]. 

Оптимальною глибиною загортання насіння для сорго зернового вважається 

глибина 5-7 см. При пересиханні верхнього шару ґрунту можливо збільшити 

глибину сівби сорго до 10-12 см, але з обов’язковим допосівним і, особливо, 

післяпосівним прикочуванням кільчастими котками. За сівби сорго у ІІІ декаді 

квітня – І декаді травня оптимальною глибиною загортання насіння є 4-5 см, а за 

сівби 20-25 травня та відсутності вологи в посівному шарі ґрунту її можна 

поглиблювати до 6-7 см [96, 98]. Сівбу сорго на глибину 4-5 см проводять, коли 

вологість ґрунту перебуває у межах 65-75% повної вологоємності. На 

зрошуваних землях така глибина загортання насіння сорго є найбільш 

оптимальною [104, 131]. 

Наявність таніну в оболонці зернівки плівчастих сортів і які мають темне 

зебарвлення, забезпечують протистояння несприятливим умовам проростання, 

завдяки чому їх можна висівати на три доби раніше голозерних [133, 143, 245]. 

На початку вегетації сорго у значній мірі пригнічуються бур'янами в перші 

30-40 доби через повільний ріст і розвиток рослин культури. Завдячуючи 

зазначеній тенденції,  одним із перших агротехнічних заходів є боронування за 

4-5 діб до появи сходів, коли сходи бур'янів (70-80%) легко знищуються зубками 

борін, а паростки сорго знаходяться на глибині 3-4 см від поверхні ґрунту.  

Один із популярних агротехнічних заходів, який обовязково проводять, це 

прикочування грунту кільчатими котками або оброблення посівів ротаційною 

мотикою, який забезпечує руйнування кірки. Але проводять його тільки тоді, 

коли проростки сорго перебувають на глибині менш 1 см від поверхні.  Так як 

сходи бур'янів з'являються неодночасно, то боронувати грунт доцільно після 



47 
проростання насіння сорго. Боронування проводять залежно від забур'яненості і 

густоти посівів, загалом 2 рази: перше, коли рослини сорго мають 3-4 листки, 

друге – у фазі 6-7 листків. Наступну технологічну операцію догляду за посівами 

проводять в другій половині дня, коли рослини втрачають частково тургор і 

менше пошкоджуються грунтообробними знаряддями, це боронування впоперек 

посівів, прицьому швидкість агрегату не повинна перевищувати 4-5 км/год. 

В результаті проведення боронування, навіть при дотриманні усіх вимог 

цього агроприйому, частина рослин сорго пошкоджується: за проведення 

першого боронування в середньому на 19-20%, за другого – на 5-7%. Завдяки 

зазначеним агрозаходам, за 2-разового боронування густота рослин у посівах 

зменшується на 25-30% [144, 167]. 

Міжрядні культивації (перша на глибину 5-6 см) зменшують забур’яненість 

міжрядь сорго за формування п’ятого листка і (друга на глибину 6-8 см) за  появи 

сьомого листка  [211, 215].  

Повільний початковий ріст рослин сорго і погана конкуренція з бур’янами 

можуть призвести до значних втрат урожаю, а тому для  контролювання  бур’янів 

слід застосовувати ґрунтові гербіциди [23, 35, 246]. Найбільш ефективним є 

післясходове внесення гербіцидів [67, 99], яке необхідно проводити тільки у фазі 

від 3 до 5 листків у сорго. У більш пізні фази розвитку сорго (6-10 листків) 

застосування гербіцидів та перевищення рекомендованих норм призведе до 

фітотоксичного ефекту [103, 107]. 

Задля формування однієї тонни зерна сорго виносить з ґрунту 23-25 кг азоту, 

9-10 кг фосфору і 28-30 кг калію. Для отримання запланованої врожайності у 5-

6 т/га зерна, сорго з кожного гектара агрофітоценозу виносить 140-160 кг азоту, 

50-60 кг фосфору і 150-180 кг калію. Дози фосфору, які вносять під сорго, в 1,5-

2 рази нищі, порівняно з азотом та становлять 45-60 кг/га для богарних земель, 

та 90-100 кг/га в умовах зрошення.  

Проростання насіння сорго прискорюється за рахунок фосфору, який 

впливає на гідроліз крохмалю. Тому за сівби сорго доцільно вносити локально 

частину загальної дози фосфору, яка складає 10-15 кг/га. На накопичення в зерні 
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сорго крохмалю і цукру позитивно впливає калій. За врожаю зерна 5,0 т/га сорго 

повністю забезпечує себе калієм за рахунок виносу його з грунту. Задля 

отримання більш високих врожаїв (8,0-10,0 т/га) виникає його певний дефіцит, 

тому в комплексі з іншими добривами необхідно внести 40-60 кг/га калію [47, 

49]. 

В середньому для південного Степу України рекомендують вносити 

мінеральні добрива у нормі N60-90Р60. Найбільш доцільно вносити зазначену 

норму добрив з осені під оранку (крім полів на схилах до 5-8°) і весною під 

культивацію, за сівби і в процесі підживлення рослин сорго. Але внесення 

мінеральних добрив весною менш ефективне, так як зі швидким пересиханням 

верхнього шару ґрунту їх неможливо використовувати кореневою системою 

рослин [102]. 

Дослідженнями вчених встановлено, що азотно-фосфорні добрива 

позитивно впливають на проростання насіння сорго, збільшуючи при цьому на 

10-12% його польову схожість, але якщо вони внесені збоку і глибше самого 

насіння. Аналогічно впливають на польову схожість насіння і мінеральні 

добрива у повних дозах, за внесення їх на перед сівбою глибину 8-10 см [45, 150, 

165].  

Рослини сорго чутливо реагують на органічні добрива у поєднанні з 

мінеральними. Аналіз літературних джерел показав, що в восени за внесення 10-

20 т гною під оранку, а N10Р10 весною за сівби, а також розміщуючи їх глибше і 

збоку від насіння, підвищує врожайності зерна сорго до 0,4 т/га, а в більш 

сприятливі за кліматичними умовами  роки - до 1 т/га. Також встановлено, що 

застосування добрив за вирощування сорго сприяє підвищенню вмісту протеїну, 

жиру в зерні, а також сухої речовини і кормових одиниць [22, 148, 188].  

Збирання врожаю сорго, за можливістю, потрібно здійснювати в суху і 

теплу погоду. Приступають до збирання сорго зернового при вологості зерна не 

більше 20%. Для зменшення вологості та прискорення дозрівання зерна 

рекомендують застосовувати десиканти при вологості зерна 35%. Застосування 

десикації у вересні-жовтні за сухої і теплої погоди є найбільш ефективним 
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агрозаходом. Встановлено, що за більш пізнього терміну застосування десикації, 

вологість зерна більшою мірою залежать від погодних умов, наприклад, в 

проведення дисекації в листопаді-жовтні недоцільне, тому що збільшує 

вологість зерна до 22-25%. Десикацію сорго, здебільшого, проводять не пізніше 

за 4-6 доби до збирання врожаю, тобто у фазі воскової – повної стиглості зерна. 

Так, дослідженнями встановлено, що десикація посівів сорго реглоном у фазі 

воскової стиглості знижує вміст вологість зерна на 8,4-10,8%, а  у фазу початку 

повної стиглості – на 5,5-7,1% [76, 121, 175]. 

На сьогодні виробництву пропонують нові високопродуктивні гібриди 

сорго зернового, реакцію яких на складові елементи технологій вирощування з 

урахуванням грунтово-кліматичних ресурсів конкретної території вивчено лише 

поверхнево. Актуальність і недостатній рівень наукового обґрунтування 

вказаних проблем, певні розбіжності в практичних підходах та методах реалізації 

визначили доцільність проведення досліджень.  
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РОЗДІЛ 2 

УМОВИ, ПРОГРАМА ТА МЕТОДИКА  

ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Характеристика ґрунтово-кліматичних умов зони проведення 

досліджень 

 

Експериментальні дослідження проводились впродовж 2018-2020 років на 

базі Державного підприємства «Державне підприємство дослідне господарство 

«Саливонківське», Ксаверівка друга, Білоцерківського району Київської області, 

в межах якого розташоване Дослідне поле Інституту біоенергетичних культур і 

цукрових буряків НААН України. 

Землекористування ДПДГ «Саливонківське» перебуває в межах регіону 

нестійкого зволоження Правобережної частини Лісостепу України. При цьому  

власне Дослідне поле ІБКіЦБ розміщене на чорноземних ґрунтах, що за своїм 

механічним складом відносяться до крупнопилувато-середньосуглинкових. 

Вміст органічної частини ґрунту коливається від 2,1 до 4,0 %, а глибина 

гумусованих горизонтів складає 100-120 см.  

При цьому за агрохімічними показниками можна стверджувати, що ґрунти 

в межах ДПДГ слабокислі з наближенням їх до нейтральних показників (рН 

змінюється від 6,48 до 7,22). Ємність поглинання, або ж сума увібраних основ 

змінюється від 255 до 395 мг-екв./1000 г ґрунту, а вміст лужногідролізованого 

азоту в орному шарі ґрунту складає від 134 до 350 мг/кг (за методом Корнфілда); 

рухомих форм фосфору від 130 до 380 мг/кг (за методом Чирікова); обмінного 

калію міститься 84-122 мг/1000 г ґрунту (за Чиріковим). 

Серед основних джерел надходження вологи рослинам перше місце 

займають атмосферні опади, а на другому місці перебувають ґрунтові води в 

наслідок їх близького залягання до поверхні ґрунту. Найбільше опадів випадає в 

теплий період року, особливо в червні, характер розподілу нерівномірний, часто 

зливовий.  
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В умовах регіону доволі часто на весні спостерігається бездощовий період, 

який не істотно  впливає на ріст і розвиток зернового сорго. Адже саме в цей час 

рослини ростуть повільно та мають мінімальні потреби в волозі. 

За тепловим забезпеченням регіон проведення досліджень є типовим зоні 

Лісостепу, адже середня багаторічна температура повітря становить +5,8°С, а от 

сума активних температур складає 2500-2600°С. 

 

2.1.1. Ґрунтові умови 

 

За геоморфологічним районуванням Київської області територія 

господарства розташована на лесовому акумулятивному плато з пониженням в 

південній частині. Відповідно леси є найбільш поширеними ґрунтотворними 

породами. Колір їх палевий, тонкозернисті, водопроникні, в своїй структурі 

містять від 4 до 23 % карбонатів кальцію. 

З агрономічної точки зору це добре, оскільки на лесах та лесовидних 

суглинках утворюються ґрунтів із потужним вбирним комплексом. А це в свою 

чергу створює сприятливі умови для накопичення органічної речовини ґрунту та 

формування гумусу. Також дана ґрунтоутворююча порода формує добрі  

характеристики ґрунту в плані хорошої зволоженості та легкого  руху води по 

капілярах. Однак, водостійкість агрегатів даних ґрунтів доволі низька, адже вони 

містять 65,0-71,2 % крупного пилу і 9,4-16,3 % мулу.  

На частині території ґрунтові води залягають на глибині 5-6 метрів, а 

навесні та восени можуть формувати так звані блюдця, сприяючи оглеєнню 

ґрунтового профілю і формуванню напівгідроморфних і гідроморфних ґрунтів. 

В регіоні відбувається дерновий процес ґрунтоутворення, як наслідок і 

сформувались чорноземні ґрунти. Він протікає в умовах хорошого рівня 

зволоження та прискорюється за рахунок близького залягання ґрунтових вод. 

Накопиченню гумусу в ґрунті сприяє в тому числі наявність іонів Са+  та 

Мg2+, які склеюють елементарні часточки породи в агрегати, та зв’язують 

органічну речовину перетворюючи її в гумати. А тому ці іони сприяють 
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формуванню агрономічно-цінної грудкувато-зернистої структури з високим 

рівнем родючості. 

Ґрунт, на якому закладали досліди в межах дослідного поля належить до 

чорнозему глибокого середньо суглинкового на лесовидному суглинку. В 

орному шарі вміст гумусу становить 2,53 %, а лужногідролізованого азоту 

156 мг/кг, рухомого фосфору 280 мг/кг, а обмінного калію 96 мг/кг ґрунту.  

При цьому рухомі форми фосфору визначали: у витяжці за методом 

Чирікова: фосфор – за  колориметруванням на фотоелектроколориметрі, калій – 

на полуменевому фотометрі; лужногідролізований азот – за методом Корнфілда; 

вміст органічної речовини (гумусу) – за методом Тюріна і Кононової; 

гідролітичну кислотність - за методом Каппена; Рн  – на рН-метрі. 

Також сума увібраних основ становила 315 мг-екв/1000 г ґрунту, рН 6,76, 

а гідролітична кислотність 3,16 мг-екв/1000 г ґрунту. 

Що стосується структури ґрунту дослідного поля, то орний шар має 

зернисто-пилувату, а підорний – горіхувато-зернисту структуру. Материнська 

порода розміщується на глибині 180 см та містить 10 % карбонатів кальцію.  

Що стосується структури ґрунту, то він містить 37 % фізичної глини, 63 % 

піску, має щільність 1,21 г/см3, а вологість стійкого в'янення – 10,8 %. При цьому 

рівень залягання ґрунтових вод 5-6 м.  

 

2.1.2. Кліматичні умови 

 

Кліматичні умови території, на якій розташоване Дослідне поле Інституту 

біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України в межах 

землекористування ДПДГ «Саливонківське» за агрокліматичними 

характеристиками належить до помірно теплого, з нестійким випаданням опадів. 

Річна кількість опадів коливається в проміжку від 380 до 560 мм. Календарна 

тривалість основних кліматичних сезонів становить: весна - 56 діб, літо - 120 діб, 

осінь - 70 діб, а зима - 119 діб. 
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Таким чином, за багаторічними даними середньорічна температура повітря 

в регіоні проведення досліджень складає 7,5°С. При цьому до особливостей 

перебігу річного температурного режиму можна віднести помірно м'яку зиму з 

досить поширеними  потепліннями та тепле літо. Причому якраз в останні 

десятиліття температурний режим літніх місяців більш відноситься до надмірно 

жаркого. 

Якщо характеризувати особливості зимових місяців регіону, то до 

найхолоднішого місяця можна віднести січень. Впродовж зими (зазвичай з 

грудня по березень) в середньому зберігається сніговий покрив товщиною 12-15 

см. Також слід наголосити на тому, що товщина снігового покриву не постійна, 

а тому часто трапляються безсніжні зими або ж з надмірно великою кількістю 

снігу. Крім того, можливе танення снігового покриву вже у лютому та ранній тип 

настання весни, коли вже на початку березня розпочинаються польові роботи по 

закриттю вологи. 

Відповідно весняний період можна охарактеризувати як такий, що має 

нестійкий тип формування середньодобової температури повітря, коли 

спостерігається доволі різкий перехід від сильних морозів до температур  вище 

18°С. При цьому зазвичай перехід середньодобової температури через 0°С 

спостерігається у другій половині березня. 

За температурним режимом літо достатньо тепле, а в останні десятиліття 

навіть надмірно тепле. Не зважаючи на те, що в літні місяці випадає найбільша 

кількість опадів, часто їх недостатньо для росту посівів сільськогосподарських 

культур. Причому найбільш небезпечними є періоди з систематичним недобором 

опадів, що  тривають 2-3 роки. Адже в перші роки таких періодів урожайність 

падає поступово, а в найбільш посушливий з них – спостерігаються 

катастрофічні показники зниження продуктивності сільськогосподарських 

культур. 

Для осіннього періоду характерне поступове зниження середньодобової 

температури, та перехід її через 0°С спостерігається на початку третьої декади 

листопада. 
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Дані основних агрометеорологічних показників за календарний рік 

впродовж періоду 2018-2020 років досліджень наведені в табл. 2.1. 

 

Таблиця 2.1 

Середньодобова температура повітря, °С 

(за показниками Агрометеопоста) 

Місяці Температура повітря за 

роками, °С 

Середня 

багаторічна 

температура, °С 2018 2019 2020 

Січень -4,4 -0,7 -4,9 -5,9 

Лютий -0,9 -1,3 -2,5 -4,4 

Березень 6,1 4,2 4,2 0,3 

Квітень 9,2 8,4 12,0 8,4 

Травень 15,8 15,2 15,0 14,9 

Червень 16,6 19,9 20,3 17,8 

Липень 20,4 21,3 21,4 19,0 

Серпень 19,4 20,0 20,2 18,4 

Вересень 14,3 16,4 15,4 13,8 

Жовтень 7,4 6,0 6,4 7,8 

Листопад 1,7 0,4 1,2 2,0 

Грудень -1,9 -3,2 -1,4 -2,1 

Середньорічна 

температура 8,6 8,9 8,9 7,5 

Середня за 

вегетаційний період 16,0 16,9 17,4 15,4 

 

Як видно з табл. 2.1, середньодобові температури повітря у період вегетації 

істотно перевищували середньобагаторічні. Середня температура за 

вегетаційний період з кожним роком зростала і найбільше вона перевищувала 

середньобагаторічну в 2020 році (рис.2.1.). 
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Рис. 2.1. Відхилення середньодобової температури повітря, °С 

 

В квітні 2018 року середньодобова температура повітря на 0,8°С була вище 

норми, тоді як в 2019 році дорівнювала багаторічним значенням, а в 2020 році на 

3,6°С вище норми. Травень був теплішим за багаторічну норму на 0,9 та 0,3°С в 

2018 та 2019 роках, а в 2020 році спостерігалось лише незначне відхилення 

середньодобової температури повітря. 

Перший місяць літа в 2018 році був прохолодніший на 1,2°С за норму, тоді 

як в 2019 та 2020 роках – теплішим на 2,1 та 2,5°С за багаторічні показники. У 

липні та серпні спостерігаються традиційно високі температури повітря зі 

стабільним переважанням багаторічної норми за усі роки досліджень. Причому 

найбільші відхилення в 2,3 та 2,4°С спостерігались в липні 2019  та 2020 років. 

Найбільш теплішим вересень був в 2019 році, коли перевищення над 

багаторічною температурою повітря склало 2,6°С. Хоча в усі роки досліджень 

він був теплішим за показники багаторічної норми. 
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У травні і липні опади часто нерівномірно розподілені та випадають у 

вигляді злив, що призводить до значної втрати вологи та надмірної акумуляції в 

низинах. Також в останні десятиліття спостерігаються посухи високої 

інтенсивності, або ж такі, що характеризуються систематичним недобором 

опадів впродовж довгого періоду часу. 

Кількість опадів впродовж вегетації має нерівномірний тип розподілу, як 

за місяцями так і роками вегетаційного періоду (табл. 2.2).  

 

Таблиця 2.2 

Кількість опадів та їх розподіл по місяцях, мм 

(за показниками Агрометеопоста) 

Місяці Кількість опадів за роками, мм Середньобагаторічна 

кількість опадів, мм 2018 2019 2020 

Січень 59,0 47,0 68,0 36,0 

Лютий 9,2 23,0 59,0 33,0 

Березень 17,0 32,0 24,0 29,0 

Квітень 47,0 31,0 12,0 40,0 

Травень 130,0 61,0 123,0 55,0 

Червень 42,0 37,0 25,0 63,0 

Липень 129,0 36,0 74,0 61,0 

Серпень 41,0 7,4 15,0 39,0 

Вересень 8,2 33,0 7,4 45,0 

Жовтень 6,8 46,0 48,0 37,0 

Листопад 35,0 84,0 85,0 41,0 

Грудень 40,0 31,0 49,0 47,0 

Середньорічна 

кількість опадів 564,2 468,4 589,4 526,0 

Середня за 

вегетаційний період 397,2 205,4 256,4 303,0 
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Аналіз даних показує, що кількість опадів впродовж вегетаційного періоду 

за останні три роки істотно відрізняється від середньобагаторічної норми. Так, у 

2018 році за вегетаційний період випало 397,2 мм опадів, тоді як в 2019 та 2020 

роках випало на 97,6 та 46,6 мм опадів менше порівняно з середньобагаторічною 

нормою (рис. 2.2).  

 

 
Рис. 2.2. Відхилення кількості опадів по місяцях, мм 

 

Загалом погодні умови в період вегетації сорго зернового були в цілому 

сприятливими для росту і розвитку, внаслідок чого формувалась добре 

розвинена надземна маса з достатньою кількістю продуктивних стебел. Проте, в 

роки досліджень опади випадали нерівномірно, тому варто більш детально 

зупинитись на характеристиці умов вегетаційного періоду. 

Так, в квітні та травні 2018 року опадів на 7,0 та 75,0 мм було більше 

багаторічної норми, тоді як в червні спостерігалась їх нестача на рівні 21,0 мм. В 

липні пройшли інтенсивні дощі і опадів було більше на 68 мм за багаторічні 

показники, тоді як серпень був близьким до норми, а в вересні спостерігалась 
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нестача опадів на рівні 36,8 мм, що уже не могло вплинути на формування 

врожаю сорго. 

Вегетаційний період 2019 року можна охарактеризувати, як такий що мав 

стабільно низькі показники вологозабезпечення рослин. Так, в квітні 2019 року 

опадів випало на 9 мм менше норми, а от в травні всього на 6,0 мм більше 

багаторічних показників. В той час найбільш серйозний недобір вологи в вигляді 

опадів було зафіксовано в червні, липні та серпні, коли випало на 26,0, 25,0 та 

31,6 мм менше норми.  

Період активної вегетації рослин в 2020 році спостерігались строкаті 

умови вологозабезпечення. Так, в квітні нестача опадів була на рівні 28,0 мм 

тоді, як в травні спостерігався їх надлишок на 68,0 мм, а в червні – знову випало 

менше на 38,0 мм від багаторічної норми. Відповідно в липні було зафіксовано 

опадів на 13,0 мм більше, а в серпні та вересні на 24,0 та 37,6 мм менше 

багаторічних показників. 

Отже, в умовах зони проведення досліджень сорго, як ніяка інша культура, 

здатна забезпечувати високий і стабільний урожай. Нестача опадів в літні місяці 

в  поєднанні з високими температурами повітря не може негативно вплинути на 

ріст та розвиток рослин. Однак, важливим є правильне визначення строків сівби 

культури, адже рослина досить теплолюбна і за ранніх строків сівби може 

пригнічуватись низькими температурами повітря або пошкоджуватись 

заморозками. 

Так, в умовах дослідного поля, польові роботи в найбільш ранні строки 

можна розпочинати з 3-ї декади березня, а от найбільш пізні строки початку 

польових робіт зафіксовані 10-20 квітня. При цьому починаючи з 20-25 березня 

на глибині 10 см настає фізична стиглість ґрунту, а до кінця квітня орний шар 

прогрівається до температури +5°С, до першої декади травня – до +10°С. 

Отже, для росту та розвитку сорго, в роки досліджень, в умовах місця 

проведення досліджень загалом складались непогані умови, що сприяло 

формуванню високого рівня продуктивності рослин. 
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2.2. Програма і методика проведення досліджень 
 

Дослідження виконувались на Дослідному полі Інституту біоенергетичних 

культур і цукрових буряків НААН України, розташованого в межах Державного 

підприємства «Дослідне господарство «Саливонківське» НААН України 

Васильківського району Київської області за наступною схемою: 

 

Дослід: «Продуктивність гібридів сорго зернового залежно від впливу 

густоти рослин та ширини міжрядь у посівах».  

У польовому досліді досліджували такі фактори та їх поєднання:  

Гібрид 

(фактор А) 

Ширина 

міжрядь 

(фактор Б) 

Густота рослин, тис. шт./га 

(фактор В) 

Лан 59 
45 160 180 200 220 240 

70 160 180 200 220 240 

Оггана 
45 160 180 200 220 240 

70 160 180 200 220 240 

Бянка 
45 160 180 200 220 240 

70 160 180 200 220 240 

Прайм 
45 160 180 200 220 240 

70 160 180 200 220 240 

Бургго 
45 160 180 200 220 240 

70 160 180 200 220 240 

 

Трьохфакторний польовий дослід був закладений методом рендомізації з 

трьохразовою повторністю. Посівна площа 35,0 м2, облікова – 25,0 м2. Кількість 

варіантів у досліді 50, загальна кількість ділянок досліду – 150.  
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Експеримент проводили за загальноприйнятими методиками організації 

польових і лабораторних досліджень. Схему польового досліду планували з 

додержанням принципу єдиної логічної відміни за методикою Б.О. Доспєхова.  

Спостереження проводили за Методикою державного сортовипробування 

та рекомендаціями по проведенню польових дослідів за редакцією А. О. Рожкова 

(«Дослідна справа в агрономії»). 

В процесі виконання досліджень визначали: 

- фенологічні спостереження за ростом і розвитком рослин – за Мето-

дикою державного сортовипробування сільськогосподарських культур. 

Фенологічні спостереження проводили на постійно виділених ділянках у двох 

несуміжних повтореннях. За початок фази приймали час її настання у 10 %, а за 

повну фазу – у 75 % рослин. Обов’язково відмічали дату сівби та проходження 

основних фаз розвитку; 

- обліки густоти рослин – за методикою В. Ф. Мойсейченка і В. О. Єщенка. 

Густоту посівів визначали два рази за вегетацію на одних і тих самих фіксованих 

ділянках, які виділили після появи сходів (площею 0,5 м2, відібраних по діагоналі 

дослідної ділянки). Перший підрахунок проводили у фазу повних сходів, другий 

– перед збиранням урожаю. За даними першого обліку визначали польову 

схожість насіння і формували густоту згідно схеми досліду, а другого – 

збереженість рослин за вегетаційний період;  

- площу одного листка визначали за методикою А.А. Ничипоровича згідно 

формули: 

S=0,67ab, 

де S – площа листка, см2; a– найширша частина, см; b – довжина, см; 0,67 

– перевідний коефіцієнт; 

- фотосинтетичний потенціал посівів визначали за наступною формулою:  

ФП = (Л1 + Л2) /  (2×1000)  ×Т, 

де Л1 та Л2 – площа листкової поверхні в різні фази розвитку (початок та 

кінець періоду в який визначаємо фотосинтетичний потенціал), млн.м2/га;  

Т – тривалість міжфазного періоду, діб. 
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- чисту продуктивність фотосинтезу (г/м2 за добу) визначали згідно такої 

формули: 

ЧПФ = (B1 - B2) / 0,5(Л1 + Л2) Т × 100, 

де В1 та В2 – маса рослин на початку та в кінці періоду за який визначаємо 

чисту продуктивність фотосинтезу, т/га; Л1 та Л2 – площа листкової поверхні в 

відповідні фази (початок та кінець облікового періоду), тис.м2/га; Т – тривалість 

міжфазного періоду, діб; 

- коефіцієнт використання ФАР визначали зі співвідношення ККД 

сонячної енергії, що надійшла, до енергії ФАР, накопиченої в урожаї. 

Надходження ФАР в Київській області складає у травні 30,2, червні – 32,3, липні 

– 32,3, серпні – 27,2, вересні – 19,3 кДж/см2; 

- облік структури врожаю досліджували на 10 типових рослинах, 

відібраних із кожної ділянки. Визначали: кількість рослин на 1 га, висоту 

головного стебла, довжину волоті, кількість листків на головному стеблі, масу 

1000 зерен, кількість і масу зерен з волоті; 

- висоту рослин визначали в основні фази росту та розвитку рослин сорго 

шляхом вимірювань 100, типових для даного варіанту рослин, у двох несуміжних 

повтореннях. Висоту рослин вимірювали до фази цвітіння – від поверхні ґрунту 

до верху самого довгого (витягнутого) листка, після фази викидання волоті – від 

поверхні ґрунту до верхньої кінцівки волоті; 

- збирання та облік урожаю – у фазу повної стиглості зерна методом 

суцільного обмолоту всієї площі облікової ділянки за допомогою комбайну; 

- вміст сухої речовини визначали шляхом висушування зразків до 

абсолютно сухої маси в сушильній шафі при t 100-105ºС впродовж 4-6 годин; 

- статистичний аналіз проводили дисперсійним методом з використанням 

програм Excel та Statistica – 6.0; 

- економічну ефективність визначали за методикою оцінки завершених 

наукових досліджень. Виробничі витрати розраховували на основі 

технологічних карт, а вартість за ринковими цінами придбання; 

- енергетичну ефективність розраховували за методикою 
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О.К. Медведовського та П.І. Іваненко (1988) відповідно до технологічних карт 

вирощування сорго зернового та визначення поопераційних витрат енергії. 

 

 

2.3. Технологія вирощування сорго на дослідних ділянках 

 

Технологія вирощування сорго зернового у нашому польовому досліді 

була загальноприйнятою для зони Лісостепу України, за винятком 

досліджуваних технологічних елементів (гібридів, густоти рослин та ширини 

міжрядь).  

Попередником у досліді була соя, яка вирощувалася з урахуванням 

агротехнічних рекомендацій, прийнятих для регіону (відносно раннє звільнення 

поля для проведення достатньої кількості обробітків ґрунту восени).  

Після збирання попередника поле двічі лущили дисковою бороною типу 

БДТ-3,0 на глибину 10–12 см з інтервалом в 14 діб, що дало можливість 

спровокувати до проростання та знищити значну кількість сходів бур’янів та 

ефективно подрібнити і рівномірно заробити в ґрунт післяжнивні рештки рослин 

(солому сої). 

Після другого лущення перед оранкою вносили мінеральні добрива у 

вигляді карбаміду і гранульованого суперфосфату. Під основний обробіток 

ґрунту вносили не більше 1/3 загальної норми азотних (N20) і повну норму 

фосфорних добрив (Р60). Обмаль азотних добрив восени застосовували задля 

уникнення надмірної їх втрати в осінньо-весняний період за рахунок 

трансформації мікроорганізмами та міграції з водою. 

Основний обробіток ґрунту виконували на глибину 24-25 см плугом типу 

ПЛН-5-35.  

Весняний комплекс робіт розпочинали з ранньовесняного боронування 

ґрунту при настанні його фізичної стиглості. Це забезпечувало закриття вологи 

та відповідно подальшу якісну підготовку ґрунту для сівби сорго зернового. 
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Наступним етапом підготовки ґрунту до сівби проводили дві культивації – 

першу на глибину 10–12 см, яку комбінували з внесенням основної кількості 

азотних добрив 2/3 (N40). Другу, передпосівну культивацію проводили на 

глибину 3-4 см, на глибину сівби сорго. 

У випадку активного зростання температур повітря та кардинального 

скорочення часу від початку польових робіт до настання оптимальних строків 

сівби сорго зернового зменшували й кількість передпосівних обробок, 

комбінуючи культивацію з внесенням основної кількості добрив з закриттям 

вологи, або повністю відмовляючись від закриття вологи за допомогою борін. 

Насіння сорго досить дрібне, а тому потребує неглибокої сівби та більш 

високих температур ґрунту. Адже температура ґрунту, на глибині сівби не 

повинна бути нижчою 12°C. Для висіву у дослідах використовували районовані 

для Лісостепу України гібриди сорго зернового. 

Сівбу проводили орієнтовно в першій декаді травня (з огляду на настання 

температури ґрунту на глибині сівби не нижче 12°C) сівалкою «Клен» на глибину 

8 см з нормами висіву згідно схеми досліду. Після сівби ґрунт прикочували 

кільчасто-шпоровими котками 3ККШ-6.  

Ґрунтовий гербіцид Фронтьєр оптіма (1,2 л/га) вносили після сівби, але до 

початку появи сходів культури. Оскільки сорго зернове потребує для 

застосування гербіцидів під час вегетації обробки насіння антидотом, то у період 

вегетації ми проводили лише механічні міжрядні обробітки ґрунту. Механічні 

обробітки виконувались просапними культиваторами після втрати ґрунтовими 

гербіцидами захисної дії та масової появи сходів бур’янів в фазі білої ниточки . 

Під час формування генеративних органів проти шкідників посіви сорго 

обробляли інсектицидом Фастак (0,3 л/га). А в регіоні проведення досліджень 

хвороби сорго зернового не набули масового поширення, а тому ми не 

застосовували фунгіциди. 

Збирання сорго розпочинали в вересні, за умови що листя в нижній частині 

рослини засохло, а вологість зерна не перевищує 20 %. Збирали дослідні ділянки 

методом суцільного поділяночного обмолоту за допомогою зернового комбайна.  
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2.4. Коротка характеристика досліджуваних гібридів 

 

ЛАН 59. Ранньостиглий гібрид, в Державному реєстрі сортів рослин 

придатних до поширення в Україні з 2007 року, рекомендований до вирощування 

в Степу та Лісостепу. 

Оригінатором є Інститут сільського господарства степової зони НААН 

України спільно з Синельниківською селекційно-дослідною станцією. Гібрид 

створено методом гібридизації лінії Дн 37с з відновлювачем фертильності 

Д1247. 

Гібрид має слабке або відсутнє антоціанове забарвлення колеоптиля, 

першого листка та сильне забарвлення пластинки п’ятого листка. 

Висота рослин низька: 118-124 см. Волоть щільна, довга, має симетричну 

форму. Коефіцієнт кущення від 1 до 2. Зернівка після достигання має червоно-

коричневий колір, а зерно біле. Маса 1000 насінин складає 35-38 г, а вміст 

крохмалю в насінні становить 77 % та лізину 3,2 %. За сприятливих умов гібрид 

здатен забезпечити рівень урожайності – 3,7-5,8 т/га. 

Вегетаційний період складає 105-110 діб, а тривалість розвитку рослин від 

появи сходів до початку цвітіння становить 60-65 діб. 

Гібрид має високу посухостійкість, а стійкість до осипання та вилягання 7 

балів, а до ураження хворобами 8 балів. 

Гібрид добре реагує на високий агрофон та рекомендується для 

вирощування на зерно. 

 

Оггана. Ранньостиглий гібрид, в Державному реєстрі сортів рослин 

придатних до поширення в Україні з 2011 року, рекомендований до вирощування 

в Степу та Лісостепу. Оригінатором є РАЖТ Семенс Україна.  

Гібрид має слабке або відсутнє антоціанове забарвлення колеоптиля, 

першого листка та пластинки п’ятого листка. 
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Висота рослин низька: 115-125 см. Коефіцієнт кущення від 2 до 3. Волоть 

щільна, довга (32 см), має симетричну форму, напіввідкрита. Зернівка після 

достигання має червоно-коричневий колір, а зерно жовтувато-біле. Маса 1000 

насінин складає 35 г, а вміст крохмалю в насінні становить 70 % та білку 13 %. 

За сприятливих умов гібрид здатен забезпечити рівень урожайності – 10,5 т/га. 

Вегетаційний період складає 105-115 діб, а на ранніх стадіях росту та 

розвитку спостерігається швидкий стартовий ріст рослин. 

Гібрид має посухостійкість, стійкість до осипання та вилягання високу, а 

стійкість до ураження хворобами дуже високу. 

Гібрид добре реагує на високий агрофон та рекомендується для 

вирощування на зерно. 

 

Бянка. Ранньостиглий гібрид, в Державному реєстрі сортів рослин 

придатних до поширення в Україні з 2016 року, рекомендований до вирощування 

в Степу та Лісостепу. Оригінатором є Адванта Сід Інтернешнал. 

Гібрид має слабке або відсутнє антоціанове забарвлення колеоптиля, 

першого листка та пластинки п’ятого листка. 

Висота рослин низька: 75-90 см. Волоть не щільна, середня (25-30 см), має 

симетричну форму. Коефіцієнт кущення від 2 до 3. Зернівка та зерно після 

достигання мають білий колір. Маса 1000 насінин складає 32-35 г, а вміст 

крохмалю в насінні становить 74,4 % та білку 11,0 %. За сприятливих умов 

гібрид здатен забезпечити рівень урожайності – 6,1 т/га. 

Вегетаційний період складає 115-120 діб, має підвищену стійкість до 

несприятливих умов. Також гібрид має високу посухостійкість, а стійкість до 

осипання та вилягання дуже висока, а до ураження хворобами стійкість вище 

середньої (вугільна гниль) та дуже висока (летюча сажка). 

Гібрид добре росте як на високих агрофонах, так і за нестачі факторів та 

рекомендується для вирощування на зерно. 
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Прайм. Ранньостиглий гібрид, в Державному реєстрі сортів рослин 

придатних до поширення в Україні з 2006 року, рекомендований до вирощування 

в Степу та Лісостепу. Оригінатором є дочірнє підприємство Рейлін. 

Гібрид має слабке або відсутнє антоціанове забарвлення колеоптиля, 

першого листка та слабке забарвлення пластинки п’ятого листка. 

Висота рослин низька: 100-110 см. Волоть помірно щільна, коротка, 

поникла. Коефіцієнт кущення від 2 до 3. Зернівка після достигання має 

оранжево-червоний колір, а зерно біле. Маса 1000 насінин складає 31 г, а вміст 

крохмалю в насінні становить 70 %. За сприятливих умов гібрид здатен 

забезпечити рівень урожайності – 5,7-7,3 т/га. 

Вегетаційний період складає 105-115 діб. Гібрид має високу енергію 

стартового росту. 

Гібрид має високу посухостійкість, а стійкість до осипання та вилягання 

дуже висока, а до ураження хворобами від підвищеної (стійкість до сажки) до 

високої (фузаріозу) та дуже високої (гельмінтоспоріозу). 

Гібрид добре реагує на високий агрофон та рекомендується для 

вирощування на зерно. 

 

Бургго. Ранньостиглий гібрид, в Державному реєстрі сортів рослин 

придатних до поширення в Україні з 2008 року, рекомендований до вирощування 

в Степу та Лісостепу. Оригінатором є дочірнє підприємство Рейлін. 

Гібрид має слабке або відсутнє антоціанове забарвлення колеоптиля, 

першого листка та помірне забарвлення пластинки п’ятого листка. 

Висота рослин низька: 110-135 см. Коефіцієнт кущення від 2 до 3. Волоть 

помірна за щільністю, середня за довжиною, має симетричну форму. Рослина 

утворює в середньому 1-2 волоті. Зернівка після достигання має світло-

коричневий колір, а зерно жовте. Маса 1000 насінин складає 29,5 г, а вміст 

крохмалю в насінні становить 73,4 % та білку 9,8 %. За сприятливих умов гібрид 

здатен забезпечити рівень урожайності – 5,9 т/га. 
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Вегетаційний період складає 110-115 діб, а рослини характеризуються 

дуже раннім часом викидання волоті. 

Гібрид має високу посухостійкість та стійкість до осипання та вилягання 

та ураження хворобами. Добре реагує на високий агрофон та рекомендується для 

вирощування на зерно. 

 

Висновки за розділом 2: 

 

1. Методики польових досліджень загалом та методи зокрема 

відповідають поставленим завданням з вивчення особливостей росту та розвитку 

і формування продуктивності сорго зернового та дозволяють сформувати 

достовірні висновки. 

2. Ґрунт дослідного поля, чорнозем глибокий середньо суглинковий на 

лесовидному суглинку. В орному шарі вміст гумусу становить 2,53 %, а 

лужногідролізованого азоту 156 мг/кг, рухомого фосфору 280 мг/кг, а обмінного 

калію 96 мг/кг ґрунту. А отже, за усіма параметрами є типовим в регіоні 

проведення досліджень та підходить для вирощування сорго зернового. 

3. В умовах зони проведення досліджень сорго, як ніяка інша культура, 

здатна забезпечувати високий і стабільний урожай. Адже нестача опадів в літні 

місяці в  поєднанні з високими температурами повітря не може негативно 

вплинути на ріст та розвиток рослин. Причому для росту та розвитку сорго, в 

роки досліджень, в умовах місця проведення досліджень загалом складались 

непогані умови, що сприяло формуванню високого рівня продуктивності рослин.  
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ СОРГО ЗЕРНОВОГО 

 

Сорго зернове належить до культур С4 типу фотосинтезу, які досить 

чутливі до впливу простих агрономічних практик, щодо оптимзації площ 

живлення. Адже повільний ріст рослин на початку вегетаційного періоду 

сумарно з вимогами в значно більш інтенсивному надходженні сонячної енергії, 

чим для культур С3 типу фотосинтезу накладають відбиток на ефективність 

вирощування даної культури. В той час, як культури С3 типу фотосинтезу здатні 

скомпенсувати надмірне загущення та затінення рослин, то в сорго зернового це 

може викликати істотний вплив на ріст та розвиток рослин і формування 

урожайності. 

 

3.1. Польова схожість насіння і збереженість рослин сорго зернового 

залежно від різних варіантів дослідження 

 

Змінюючи густоту рослин та їх просторовий розподіл ми можемо впливати 

на формування площі живлення та поліпшувати показники польової схожості 

насіння та збереженості рослин, регулювати інтенсивність кущіння, 

синхронність розвитку рослин, рівномірність їх дозрівання. 

Якщо проводити аналіз впливу агротехнологічних факторів на формування 

показників польової схожості насіння, то густота посівів та норма висіву істотно 

впливають на варіювання показників польової схожості насіння (табл. 3.1). 

Серед усіх досліджуваних варіантів більший вплив мали норми висіву насіння, 

адже варіабельність польової схожості насіння за різних норм висіву в 

середньому у досліді становив 4,2 % (від 80,6 % за висіву 160 тис. шт./га до 

76,4 % за норми в 240 тис. шт./га.). Причому нами було відмічено тенденцію до 

зростання різниці між показниками польової схожості насіння і поступовим 

підвищенням норми висіву. Зокрема, якщо з підвищенням норми висіву насіння 

від 160 до 180 тис.шт./га польова схожість насіння зменшувалася на 0,9 % і при 
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збільшенні від 180 до 200 тис. шт./га також на 0,9 %, з 200 до 220 тис.шт./га – на 

1,4 %, а з 220 до 240 тис.шт./га – на 1,0 %. 

 

Таблиця 3.1 

Польова схожість насіння гібридів сорго зернового залежно від впливу 

густоти рослин та ширини міжрядь, % (середнє за 2018-2020 рр.) 

Гібрид 
(фактор А) 

Густота 
рослин,  

тис. шт./га 
(фактор 

В) 

Ширина міжрядь (фактор Б) 

Середнє 45 см 70 см 

Лан 59 

160 82,8 80,8 81,8 
180 82,0 79,5 80,8 
200 81,3 79,0 80,1 
220 79,9 76,8 78,3 
240 79,3 76,6 78,0 

Оггана 

160 80,5 79,1 79,8 
180 79,9 78,3 79,1 
200 79,4 77,4 78,4 
220 78,2 76,6 77,4 
240 77,1 74,8 76,0 

Бянка 

160 80,4 80,1 80,3 
180 79,6 79,1 79,4 
200 78,3 77,8 78,0 
220 76,2 75,8 76,0 
240 75,5 75,1 75,3 

Прайм 

160 81,3 80,0 81,0 
180 80,6 79,1 79,9 
200 80,0 78,2 79,1 
220 79,1 76,8 78,0 
240 77,8 75,5 76,7 

Бургго 

160 81,7 78,8 80,2 
180 80,3 78,1 79,2 
200 79,4 77,1 78,2 
220 78,1 76,2 77,1 
240 76,8 74,7 75,8 
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Продовження табл.3.1 

Середнє за 
гібридами 

Лан 59 81,0 78,6 79,8 
Оггана 79,0 77,3 78,2 
Бянка 78,0 77,6 77,8 
Прайм 79,8 77,9 78,9 
Бургго 79,3 77,0 78,2 

Середнє за 
густотою рослин 

160 81,4 79,8 80,6 
180 80,5 78,8 79,7 
200 79,7 77,9 78,8 
220 78,3 76,5 77,4 
240 77,3 75,4 76,4 

Середнє 79,5 77,7 78,6 
НІР0,05 0,95 - 

 

Вплив ширини міжрядь на особливості формування показників польової 
схожості насіння сорго зернового був значно меншим ніж вплив норм висіву, 
водночас він був достовірний. Так, визначено, що вищі показники польової 
схожості насіння відмічені у варіантах широкорядного способу сівби з 
міжряддям 45 см. Це є цілком закономірно, оскільки за міжрядь 70 см, за 
однакових нормах висіву насіння, площа живлення кожного проростка значно 
зменшується, що і є причиною зниження показників польової схожості насіння. 

Найвищі показники польової схожості сорго були у варіантах із 

найменшою густотою рослин – 160 тис. шт./га. За цієї густоти рослин, в 

середньому за іншими чинниками, збереженість рослин становила 80,6 %. За 

поступового підвищення густоти простежувалася тенденція більш помітного 

зниження показників збереженості рослин. Так, якщо із збільшенням густоти з 

160 до 180 тис. шт./га польова схожість сорго зменшувалася з 80,6 до 79,7 % (на 

0,9 %), а з підвищенням густоти рослин з 200 до 220 тис.шт./га (на однаковий 

крок градації) – з 78,8 до 77,4 % (на 1,4 %). 

Формування достатнього рівня польової схожості насіння зернового сорго 

забезпечує високі стартові показники для подальшого створення 

високопродуктивних посівів з достатньою кількістю рослин на одиницю площі 

та умови для виживання рослин впродовж вегетації (табл. 3.2). 
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Таблиця 3.2 

Густота на час повних сходів (тис. шт./га) та виживання впродовж 

вегетації (%) рослин гібридів сорго зернового залежно від впливу факторів 

досліду, (середнє за 2018-2020 рр.) 

Гібрид 
(фактор А) 

Густота 
рослин,  тис. 

шт./га 
(фактор В) 

Густота на час 
повних сходів, тис. 

шт./га 

Виживання, % 

45 см 70 см 45 см 70 см 
1 2 3 4 5 6 

Лан 59 

160 172,2 168,1 92,8 92,7 
180 191,9 186,0 92,7 92,7 
200 211,4 205,4 92,9 92,6 
220 228,5 219,6 92,4 92,3 
240 247,4 239,0 92,2 92,1 

Оггана 

160 167,4 164,5 92,8 92,7 
180 187,0 183,2 92,6 92,7 
200 206,4 201,2 92,7 92,5 
220 223,7 219,1 92,8 92,4 
240 240,6 233,4 92,6 92,3 

Бянка 

160 167,2 166,6 92,8 92,9 
180 186,3 185,1 92,8 92,9 
200 203,6 202,3 92,9 93,0 
220 217,9 216,8 92,8 92,8 
240 235,6 234,3 92,5 92,4 

Прайм 

160 169,1 166,4 92,8 92,7 
180 188,6 185,1 92,5 92,3 
200 208,0 203,3 92,3 92,7 
220 226,2 219,6 92,1 92,6 
240 242,7 235,6 92,4 92,4 

Бургго 

160 169,9 163,9 92,8 92,8 
180 187,9 182,8 92,8 92,7 
200 206,4 200,5 92,8 92,6 
220 223,4 217,9 92,3 92,5 
240 239,6 233,1 92,1 92,4 
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Продовження табл.3.2 

1 2 3 4 5 6 

Середнє за 
гібридами 

Лан 59 210,3 203,6 92,6 92,5 
Оггана 205,0 200,3 92,7 92,5 
Бянка 202,1 201,0 92,7 92,8 
Прайм 206,9 202,0 92,4 92,5 
Бургго 205,5 199,6 92,6 92,6 

Середнє за 
густотою 
рослин 

160 167,5 92,8 
180 186,4 92,7 
200 204,9 92,7 
220 221,3 92,5 
240 238,1 92,3 

Середнє 203,6 92,5 
НІР0,05 1,42 0,73 

 

Аналіз отриманих експериментальних даних показує, що на час 

формування повних сходів на усіх без виключення густотах вирощування різних 

гібридів сорго зернового формувались показники кількості рослин на одиницю 

площі близькі до запланованих нами значень. Таким чином, сівба сорго на 

заплановану густоту загалом вдалась та відхилення не перевищували 10 тис. 

рослин/га.  

Що стосується тенденцій зміни густоти рослин залежно від норми висіву, 

то більше насіння сходило у варіантах з нормою висіву в 160 тис. шт./га, та на 

час повних сходів в середньому по досліду отримано густоту в 167,5 тис. 

рослин/га, а у варіантах максимально досліджуваної норми висіву рослин 

сформувалось на 1,9 тис. шт/га менше, чим це було заплановано. Такі відмінності 

повязані, на нашу думку, з крашим вологозабезпеченням та відсутністю істотних 

алелопатичних взаємодій насіння за менших норм висіву. 

Збільшення ширини міжрядь також істотно позначилось на формуванні 

кількості сходів, однак істотного зростання загибелі рослин впродовж вегетації 

залежно від даних факторів не спостерігали. В середньому по досліду виживало 

92,5 % рослин за незначних відмінностей по варіантах. 
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3.2. Тривалість фенологічних фаз розвитку рослин сорго зернового 

 

Істотний вплив густоти рослин і ширини міжрядь спостерігався від фази 

кущіння рослин, оскільки вона відіграє важливу роль у формуванні 

високопродуктивних посівів і в цю фазу утворюються фітомери суцвіття рослин 

(табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Тривалість фази кущіння гібридів сорго зернового залежно від густоти 

рослин та ширини міжрядь, діб (середнє за 2018-2020 рр.) 

Гібрид  
(фактор А) 

Ширина 
міжрядь 

(фактор Б) 

Густота рослин, тис. шт./га  
(фактор В) Середнє 

160 180 200 220 240 

Лан 59 
45 22 21 21 21 20 21 
70 19 19 19 19 17 19 

Оггана 
45 20 19 19 19 19 19 
70 19 19 18 18 18 18 

Бянка 
45 19 18 18 17 17 18 
70 18 17 17 17 16 17 

Прайм 
45 17 18 18 18 17 18 
70 16 17 17 17 16 17 

Бургго 
45 21 20 20 20 19 20 
70 20 20 20 19 18 19 

Середнє за 
гібридами 

Лан 59 21 20 20 20 19 20 
Оггана 20 19 19 19 19 19 
Бянка 19 18 18 17 17 18 
Прайм 17 18 18 18 17 18 
Бургго 21 20 20 20 19 20 

Середнє за 
шириною 
міжрядь 

45 20 19 19 19 18 19 

70 18 18 18 18 17 18 
Середнє 19 19 19 19 18 19 
НІР0,05 1 - 
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Тривалість фази кущіння гібридів сорго зернового у варіантах 

широкорядного способу сівби з міжряддям 45 см була довшою, ніж у посівах 

широкорядного способу сівби з міжряддями 70 см і в середньому за нормами 

висіву становила 18 діб у гібридів Бянка і Прайм, 20 діб – у гібриду Бургго, 19 

діб у гібриду Оггана і 21 добу у гібриду Лан 59. У широкорядних посівах з 

міжряддям 70 см цей період був меншим і в цих гібридів відповідно становив: 

17, 19, 18 і 19 діб. 

Вплив ширини міжрядь на тривалість проходження рослинами сорго 

зернового фази кущення найбільш спостерігався за вирощування гібрида Лан 59, 

що фактично підтверджує найбільш істотну залежність його від ширини 

міжрядь. А відмінності даної фенофази в середньому за нормами висіву в 

гібридів Оггана, Бянка, Прайм, Бургго становила одну добу, тоді як у гібрида  

Лан 59 – дві доби. 

Фаза кущення, по суті, є визначальною в формуванні високого рівня 

продуктивності рослин, так як за більшої її тривалості рослини здатні 

накопичити більше запасних поживних речовин, необхідних для формування 

подальшого високого рівня їх продуктивності. Зважаючи на те, що рослини сорго 

зернового належать до культур С4 типу фотосинтезу, то за умови незначного 

затінення вони краще розвиваються за ширини міжрядь 70 см та густоти – 160-

180 тис. шт./га. А загущення посівів в даний період негативно впливає на 

подальші показники росту, адже рослини С4 типу фотосинтезу потребують 

значно більше сонячної енергії, чим рослини С3 типу фотосинтезу, а тіньові 

хлорофіли ще не сформувались в достатній кількості. 

Інша тенденція впливу досліджуваних чинників відмічена під час аналізу 

тривалості фази виходу у трубку. Зменшення ценотичної напруги в посівах 

прискорювало її проходження. У фазу виходу у трубку відбувається розростання 

міжвузлів стебла та не формуються нові елементи генеративної сфери рослин. 

Тому, за більш інтенсивного проходження рослинами цієї фази ми не визначаємо 

істотних змін в формуванні врожайності зерна.  
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Тривалість фази викидання волоті також залежала від впливу 

досліджуваних технологічних чинників. Загальною закономірністю було 

скорочення фази зі зменшенням рівня ценотичної напруги між рослинами. Так, 

у середньому за повтореннями, тривалість цієї фази за густоти рослин 160, 180, 

200, 220 і 240 тис. шт./га становила 29, 29, 30, 31 і 32 діб відповідно (табл. 3.4). 

 

Таблиця 3.4 

Тривалість фази викидання волоті гібридів сорго зернового залежно від 

густоти рослин та ширини міжрядь, діб (середнє за 2018-2020 рр.) 

Гібрид  
(фактор А) 

Ширина 
міжрядь 

(фактор Б) 

Густота рослин, тис. шт./га  
(фактор В) Середнє 

160 180 200 220 240 

Лан 59 
45 28 28 29 30 31 29 
70 29 30 31 31 32 31 

Оггана 
45 27 28 29 30 31 29 
70 28 29 30 30 32 30 

Бянка 
45 26 26 27 28 30 27 
70 27 28 29 30 31 29 

Прайм 
45 31 31 32 32 33 32 
70 32 33 34 34 36 34 

Бургго 
45 30 30 31 31 32 31 
70 31 31 31 32 33 32 

Середнє за 
гібридами 

Лан 59 29 29 30 31 32 30 
Оггана 28 29 30 30 32 30 
Бянка 27 27 28 29 31 28 
Прайм 32 32 33 33 35 33 
Бургго 31 31 31 32 33 32 

Середнє за 
шириною 
міжрядь 

45 28 29 30 30 31 30 

70 29 30 31 31 33 31 

Середнє 29 29 30 31 32 31 
НІР0,05 2 - 

 

Вплив густоти рослин на тривалість фази викидання волоті у посівах 

досліджуваних гібридів сорго був фактично рівнозначним, а саме – з 
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підвищенням густоти від 160 до 240 тис. шт./га тривалість цієї фази у варіантах 

з різною шириною міжрядь розтягувалася на три–чотири доби. 

Зі зменшенням конкурентної боротьби між рослинами, що відбувається за 

умови зменшення загущеності посівів та ширини міжрядь 45 см можна 

спостерігати подовження міжфазного періоду формування, наливання та 

достигання зерна, що може позначитися в тому числі і на якісному формуванні 

інших ознак рослин (таблиця 3.5). 

 

Таблиця 3.5 

Тривалість періоду формування, наливання та достигання зернівки 

гібридів сорго зернового залежно від густоти рослин та ширини міжрядь, 

діб (середнє за 2018-2020 рр.) 

Гібрид  
(фактор А) 

Ширина 
міжрядь 

(фактор Б) 

Густота рослин, тис. шт./га  
(фактор В) Середнє 

160 180 200 220 240 

Лан 59 
45 39 39 39 38 37 38 
70 38 38 37 37 35 37 

Оггана 
45 37 37 36 36 35 36 
70 36 35 35 34 33 34 

Бянка 
45 39 39 39 38 37 38 
70 37 37 36 36 34 36 

Прайм 
45 41 41 40 40 38 40 
70 39 39 38 37 36 38 

Бургго 
45 40 39 38 38 37 38 
70 39 39 38 37 36 37 

Середнє за 
гібридами 

Лан 59 39 39 38 38 36 38 
Оггана 37 36 36 35 34 35 
Бянка 38 38 38 37 36 37 
Прайм 40 40 39 39 37 39 
Бургго 40 39 38 38 37 38 

Середнє за 
шириною 
міжрядь 

45 39 39 39 38 37 38 

70 37 37 37 36 35 36 

Середнє 38 38 38 37 36 37 
НІР0,05 2 - 
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Період формування, наливання та достигання зерна важливий з точки 

погляду на рослини сорго зернового своїм балансом між оптимальною 

тривалістю.  Занадто короткий період не дозволяє отримати якісне зерно, однак 

і занадто довге достигання теж не бажане, адже рослини сорго зернового значну 

частину продуктів фотосинтезу, необхідних для формування та наливання зерна, 

накопичують ще до початку цвітіння, а вже після формування зернівок 

відбувається активний перерозподіл запасних пластичних речовин в межах 

рослини. 

Отже, в усіх досліджуваних нами гібридів тривалість етапу формування та 

достигання зерна в максимальних їх значеннях спостерігалась на варіантах з 

міжряддям 45 см і густотою рослин 160, 180, 200 тис. шт./га (табл. 3.5). Тобто 

даний варіант ширини міжрядь все ж збільшував час необхідний рослинам сорго 

на формування якісного насіння, однак ці зміни не були катастрофічними, а 

відхилення періоду в середньому по досліду на 2 доби не позначалось негативно 

на якості зерна. 

Зі збільшенням густоти рослин від 160 до 240 тис. шт./га тривалість 

періоду формування, наливання та достигання зерна в середньому у варіантах з 

різною шириною міжрядь у гібрида Бянка скорочувалася на дві доби, у всіх 

інших – на три доби. Вплив ширини міжрядь на тривалість періоду формування 

та достигання зерна найменшим був у гібридів Лан 59 і Бургго – одна доба, тоді 

як у інших гібридів – дві доби. 

Збільшення періоду формування, наливання та достигання зерна гібридів 

сорго, які вивчались в досліді, за зменшення густоти рослин та оптимізації форми 

площі живлення рослин спостережено нами в усіх повтореннях. 

Усі досліджувані нами гібриди сорго зернового належать до групи 

ранньостиглих гібридів, однак дотримання генетично обумовленого періоду 

вегетації є важливим агротехнічним фактором, що сприяє якісному плануванню 

та дотриманню строків обробітку ґрунту і сівби наступної культури. За 

несприятливих умов вирощування рослини можуть достигати значно пізніше, 

тим самим створюючи проблеми в сівозміні (таблиця 3.6). 
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Таблиця 3.6 

Тривалість вегетаційного періоду гібридів сорго зернового залежно від 

густоти рослин та ширини міжрядь, діб (середнє за 2018-2020 рр.) 

Гібрид  
(фактор А) 

Ширина 
міжрядь 

(фактор Б) 

Густота рослин, тис. шт./га  
(фактор В) Середнє 

160 180 200 220 240 

Лан 59 
45 111 111 110 111 112 111 
70 109 108 109 109 108 109 

Оггана 
45 113 114 114 113 116 114 
70 114 114 114 115 114 114 

Бянка 
45 114 115 115 116 115 115 
70 115 115 116 117 117 116 

Прайм 
45 105 107 109 109 110 108 
70 104 107 108 110 109 108 

Бургго 
45 112 113 113 114 112 113 
70 111 111 113 112 112 112 

Середнє за 
гібридами 

Лан 59 110 110 110 110 110 110 
Оггана 114 114 114 114 115 114 
Бянка 115 115 116 117 116 116 
Прайм 105 107 109 110 110 108 
Бургго 112 112 113 113 112 112 

Середнє за 
шириною 
міжрядь 

45 111 112 112 113 113 112 

70 111 111 112 113 112 112 

Середнє 111 112 112 113 113 112 
НІР0,05 1 - 

 

Якщо аналізувати тривалість вегетаційного періоду загалом, то рослини 

гібриду Лан 59 мали в середньому по досліду значення на рівні 110 діб, що 

відповідало показникам установи-оригінатора, в умовах Лісостепу України – 

105-110 діб. Аналогічно за типового розвитку гібриду Оггана впродовж 105-

115 діб в наших дослідах отримано тривалість періоду вегетації 114 діб.  

Фактично в двох досліджуваних гібридів ми спостерігали довжину вегетаційного 

періоду ближчу до максимальних значень. 
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У гібриду Бянка за оптимальних значень тривалості вегетаційного періоду 

в 115-120 діб, в середньому по досліду, отримано тривалість вегетації в 116 діб, 

аналогічно в гібриду Прайм вегетація склала 108 діб за генетично обумовленого 

періоду розвитку в 105-115 діб. Тобто ці два гібриди більш активно вегетували 

та завершували період розвитку ближче до ранніх дат. 

Тривалість вегетаційного періоду в гібриду Бургго склала в середньому по 

досліду 112 діб, за генетично визначених 110-115 діб. 

Загалом вирощування рослин сорго зернового з високими показниками 

густоти впливало на подовження вегетаційного періоду на 1-2 доби. Тоді як 

основні відмінності були за однакових норм висіву з різною шириною міжрядь.  

З огляду на те, що досліджувані гібриди відносяться до групи 

ранньостиглих гібридів тривалість проходження ними основних фаз росту та 

розвитку має бути приблизно однаковою. Однак, ми в своїх дослідженнях 

помітили відмінності пов’язані з індивідуальними біологічними особливостями 

гібридів (рис. 3.1). 

 

 
Рис. 3.1. Співвідношення основних фаз розвитку гібридів сорго 

зернового, середнє за 2018-2020 рр. 
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Цвітіння Формування і достигання зерна
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Період від сівби до сходів серед усіх досліджуваних гібридів сорго 

зернового мав однакове співвідношення і в основному займав 9-10 % від 

загальної тривалості вегетації. Фактично усі досліджувані гібриди 

характеризувались високими показниками стартового росту. 

Тривалість фази кущення максимальною була в гібридів Бургго та Лан 59 

– 20 % від загальної тривалості періоду вегетації та Оггана (19 %), а в гібридів 

Прайм та Бянка – мінімальною (17 %). 

Встановлено, що найдовший період виходу в трубку був у гібриду Бянка, 

що склав 21 % від загальної тривалості вегетації, тоді як у гібриду Оггана 15 %, 

а у гібридів Бургго та Лан 59 – 17 %. 

Також найдовша тривалість періоду викидання волоті (33 %) та 

формування і достигання зерна (39 %) була спостережена в рослин гібриду 

Оггана. Такі закономірності в свою чергу позначились на формуванні 

біометричних показників рослин. 

 

 

3.3. Динаміка формування біометричних показників гібридів сорго 

зернового 

 

Процеси росту та розвитку рослин цікавлять нас найбільше з точки зору 

особливостей реагування їх на фактори вирощування. За застосування різних 

агротехнічних прийомів формування площі живлення рослин сорго зернового 

спостерігаються різні впливи до формування структурних частин рослини задля 

компенсування відмінностей площ живлення. 

На думку багатьох дослідників, висота рослин є одним із основних морфо-

фізіологічних показників, який визначає ярусність посіву, забезпечує прева-

люючє значення агрофітоценозу та конкурентоспроможність рослин відносно 

бур’янів. Від висоти рослин залежить також їх освітленість, провітрюваність й 

інші складові ефективності асиміляційних процесів. 
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У наших дослідженнях усі технологічні чинники істотно впливали на 

висоту рослин сорго на різних етапах росту і розвитку рослин (табл. 3.7).  

 

Таблиця 3.7 

Висота досліджуваних гібридів сорго залежно від густоти рослин  та 

ширини міжрядь за фазами розвитку, см (середнє за 2018-2020 рр.) 

Гібрид 
(фактор А) 

Ширина 
міжрядь 

(фактор Б) 

Густота 
рослин, 

тис.шт./га 
(фактор В) 

Фаза розвитку 

кущіння вихід у трубку достигання 

1 2 3 4 5 6 

Лан 59 

45 

160 18,5 65,6 113,7 
180 18,7 65,9 114,0 
200 18,9 66,4 114,6 
220 19,2 66,9 115,5 
240 19,7 67,3 116,0 

70 

160 19,0 66,9 115,0 
180 19,3 67,5 115,7 
200 19,5 68,3 116,5 
220 20,2 69,1 117,8 
240 20,7 70,6 118,7 

Оггана 

45 

160 17,5 73,8 109,5 
180 17,8 74,1 109,9 
200 17,9 74,7 110,1 
220 18,2 78,2 110,8 
240 18,7 75,7 111,4 

70 

160 18,2 76,1 111,1 
180 18,5 76,8 111,6 
200 18,9 77,4 112,0 
220 19,5 78,5 113,2 
240 20,0 79,5 114,4 

Бянка 

45 

160 17,3 69,5 105,1 
180 17,5 69,6 105,4 
200 17,7 70,9 105,6 
220 17,9 71,2 105,8 
240 18,1 72,4 106,0 

70 

160 17,5 71,0 107,1 
180 17,6 71,1 107,5 
200 17,7 71,3 107,6 
220 17,9 71,9 107,9 
240 18,0 72,2 108,1 
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Продовження табл.3.7 

1 2 3 4 5 6 

Прайм 

45 

160 17,8 60,1 105,8 
180 18,1 60,3 106,5 
200 18,3 60,6 107,3 
220 18,7 60,9 107,7 
240 19,1 61,4 108,8 

70 

160 18,7 61,4 107,9 
180 19,1 61,8 108,2 
200 19,3 62,4 109,1 
220 19,9 63,5 109,7 
240 20,5 64,6 110,1 

Бургго 

45 

160 17,3 70,8 118,5 
180 17,5 71,0 118,9 
200 17,8 71,2 119,5 
220 18,0 71,7 120,0 
240 18,3 72,2 120,5 

70 

160 18,2 72,1 120,3 
180 18,4 72,4 120,7 
200 18,7 72,8 121,3 
220 18,8 74,0 121,9 
240 20,0 75,1 123,7 

Середнє по досліду 18,6 69,8 112,5 
НІР0,05 0,7 1,2 1,4 

 

Ефективність норм висіву та способу сівби була стабільною в усі фази 

обліків, тоді як у гібридів була відмічена різна закономірність розподілу 

показників за фазами розвитку рослин, що логічно пояснюється їхнім морфо-

біотипом та різним генетичним походженням.  

Так, серед досліджуваних гібридів сорго найбільш високими були рослини 

Лан 59 в фазу кущіння та достигання. За ширини міжрядь в 45 см зафіксувано 

висоту рослин на рівні 114,8 см, а за міжрядь 70 см – 116,7 см. Причому в 

середині вегетації рослини зазначеного гібриду мали показники висоти близькі 

до середніх значень, що ймовірніше за все пов’язано з типом росту. Так, такі 

гібриди як Оггана та Бургго, що мають швидкий стартовий та інтенсивний тип 

росту були лідерами висоти в фазу виходу в трубку за обох ширинах міжрядь. 
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Хоча загалом дані гібриди належать до низькорослих і в кінці вегетації переваги 

у висоті над іншими гібридами сорго зернового уже не демонстрували. 

У досліді встановлена закономірність збільшення висоти рослин за умови 

підвищення їх густоти та звуження міжрядь. Так, в фазу кущіння середня висота 

рослин за норми висіву 160 тис. шт./га була 18,0 см, тоді як за норми висіву 

240 тис. шт./га 19,3 см. Аналогічно цьому в фазу виходу в трубку ми 

спостерігали різницю між нормами висіву в 1,9 см а у фазу достигання в 1,6 см. 

Це відбувається у наслідок зростання конкуренції між рослинами за чинники 

росту. За рахунок збільшення норми висіву зменшується площа живлення 

рослин, а зі  збільшенням ширини міжрядь звужується площа живлення окремої 

рослини, через що вона стає більш видовженою і це призводить до підвищення 

конкуренції між рослинами.  

Застосування широкорядних посівів більш істотніше впливало на 

формування висоти рослин сорго зернового. Так, визначено, що за середньої по  

досліду висоти рослин в фазу виходу в трубку 68,9 см (за ширини міжрядь 45 см) 

за вирощування рослин з шириною міжрядь 70 см вони були вищі на 1,8 см. 

Аналогічні закономірності збереглися і в більш пізні фази розвитку сорго 

зернового. 

А тому найбільш істотні відмінності в збільшенні висоти рослин були 

ідентифіковані нами за вирощування досліджуваних гібридів за густоти рослин 

в 220-240 тис. шт./га, причому застосування широкорядних посівів з шириною 

міжрядь 70 см сприяло отриманню більш високих рослин, чим за ширини 

міжрядь в 45 см. Це пов’язано з формуванням площі живлення, яка за ширини 

міжрядь 45 см більш квадратна, в той час як за міжрядь в 70 см прямокутна, 

також що провокує рослини більш активно боротися за фактори живлення. 

Серед важливих факторів впливу на ріст та розвиток рослин сорго 

зернового є чисельність бур`янів на посівах. Повільний ріст рослин на початку 

вегетації та створення оптично прозорих умов за широкорядних способів посівів 

дозволяє бур'янам активно рости та розвиватися (таблиця 3.8). 
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Таблиця 3.8 

Кількість та маса бур'янів у посівах гібридів сорго залежно від густоти та 

ширини міжрядь (середнє за 2018-2020 рр.) (фаза цвітіння сорго) 

Гібрид Ширина  
міжрядь, см 

Густота рослин 
тис. шт./га 

Кількість, 
шт./м2 

Сира маса, 
г/м2 

Суха 
маса, 
г/м2 

1 2 3 4 5 6 

Лан 59 

45 

160 45,2 354,6 122,5 
180 38,9 303,8 108,2 
200 24,3 186,0 64,4 
220 17,0 127,9 43,5 
240 8,0 55,9 18,7 

70 

160 52,0 408,8 140,2 
180 45,8 358,9 121,7 
200 28,9 223,4 76,3 
220 20,5 156,2 49,6 
240 9,8 70,6 24,7 

Оггана 

45 

160 46,7 366,8 132,0 
180 37,8 295,4 106,6 
200 27,1 209,4 70,8 
220 18,5 140,3 46,0 
240 9,5 68,9 23,0 

70 

160 53,1 418,1 144,5 
180 44,0 345,4 114,6 
200 31,9 248,4 80,8 
220 22,0 169,2 59,1 
240 11,5 85,3 30,4 

Бянка 

45 

160 47,5 373,5 129,8 
180 40,6 317,7 102,5 
200 28,6 220,5 74,2 
220 21,7 166,4 56,8 
240 10,9 80,1 28,5 

70 

160 54,6 430,9 149,2 
180 47,8 376,1 128,0 
200 34,0 265,2 88,6 
220 26,2 203,1 69,7 
240 13,3 100,1 33,9 

Прайм 45 

160 41,3 323,8 110,7 
180 36,5 284,7 90,5 
200 25,2 193,9 67,8 
220 17,5 132,4 47,6 
240 6,9 47,1 17,0 
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Продовження таблиці 3.8 

1 2 3 4 5 6 

Прайм 70 

160 47,5 373,3 126,2 
180 42,9 336,3 110,3 
200 30,0 233,0 77,9 
220 21,1 161,7 55,9 
240 8,4 59,9 19,9 

Бургго 

45 

160 44,7 350,3 113,9 
180 38,3 298,4 104,2 
200 23,3 177,9 63,4 
220 16,6 124,5 43,3 
240 7,7 53,1 17,1 

70 

160 51,4 404,3 136,0 
180 45,0 353,0 120,5 
200 27,7 214,0 74,4 
220 20,0 152,7 49,2 
240 9,4 67,6 22,7 

НІР0,05 2,3 7,9 4,3 
 

На початку вегетації рослини бур`янів є просто супутниками культурних 

рослин, але по мірі накопичення ними вегетативної маси – стають конкерентами 

за елементи живлення, вологу та навіть – світло. Тому важливо визначити 

оптимальні показники посівів сорго зернового з точки зору ефективної 

фітоценотичної боротьби рослин за фактори середовища. З огляду на 

обмеженість та складність використання у посівах сорго зернового гербіцидів, 

застосовуваних по вегетації, то це питання набуває значної гостроти. Не завжди 

є можливість проводити міжрядні обробітки посівів, особливо в умовах 

господарства, що займаються вирощуванням сільскогосподарських культур з 

активним застосуванням засобів захисту. 

Аналіз видового складу бур’янів, поширених в посівах сорго зернового 

показав нам значну присутність таких однодольних видів, як мишій сизий 

(Setaria glauca) та просо півняче (Echinochloa crus-galli), а також дводольних 

видів: щириця звичайна (Amaranthus retroflexus), гірчак березковидний 

(Polygonum convolvulus), талабан польовий (Thlaspi arvense), підмаренник чіпкий 

(Galium aparine), паслін чорний (Solanum nigrum) та смілка широколиста (Silene 
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latifolia). Відповідно в своїх дослідженнях ми не підраховували окремо 

співвідношення видового складу бурянів, а визначали загальну їх кількість та 

вегетативну і суху масу. 

За густоти рослин сорго зернового в межах 160 тис. шт./га бур’яни 

отримували максимально вільний доступ до сонячної енергії та інших факторів 

живлення, а тому формували в середньому по досліду 48,4 шт./м2 рослин, тоді як 

за норми висіву сорго в 200 тис. шт./га бурянів уже було 28,1 шт./м2. Мінімальна 

ж кількість бур`янів в посівах сорго зернового були за норми висіву в 240 тис. 

шт./га. 

Збільшення густоти посівів сорго зернового сприяло зменшенню не тільки 

чисельності бур’янів у посівах, а й менш активному нагромадженню ними 

вегетативної маси та відповідно сухої речовини. Так, за норми висіву 240 тис. 

шт./га в середньому по досліду накопичувалось у посівах сорго сирої маси 

бур’янів 68,9 г, а сухої – 23,6 г, тоді як у варіанті з нормою висіву 160 тис. шт./га 

отримано показники в 5,5 раз більші. 

Досліджувані гібриди сорго зернового однаково ефективно конкурували з 

бур’янами, а тому отримані нами відмінності між різними гібридами мали 

тенденційний характер, пов'язаний з різним рівнем забур’яненості дослідних 

ділянок, а ніж кардинально іншими умовами формування агроценозу за 

вирощування різних гібридів сорго. 

 

 

3.4. Формування фотосинтетичних показників посівів гібридів сорго 

 

Фотосинтез та власне формування рослинами сорго зернового хороших 

параметрів площі листкової поверхні та забезпеченні її ефективної роботи по 

накопиченню сухої речовини є запорукою отримання високого рівня 

продуктивності рослин. Особлива увага власне в оптимізації елементів 

технології вирощування має бути приділена якісним характеристикам та 

ефективності роботи фотосинтетичного апарату рослин (табл. 3.9). 
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Таблиця 3.9 

Вміст хлорофілів а+б в листках гібридів сорго за фазами розвитку, мг/г 

сухої речовини (середнє за 2018-2020 рр.) 

Гібрид Ширина  
міжрядь, см 

Густота рослин 
тис. шт./га 

Кущення Цвітіння 

1 2 3 4 5 

Лан 59 

45 

160 4,99 7,48 
180 5,02 7,50 
200 5,06 7,55 
220 5,05 7,57 
240 5,07 7,58 

70 

160 4,98 7,46 
180 5,00 7,48 
200 5,03 7,52 
220 5,02 7,51 
240 5,03 7,52 

Оггана 

45 

160 4,97 7,44 
180 4,99 7,48 
200 5,01 7,49 
220 5,01 7,49 
240 5,00 7,49 

70 

160 4,94 7,40 
180 4,94 7,40 
200 4,95 7,41 
220 4,96 7,42 
240 4,95 7,42 

Бянка 

45 

160 4,93 7,39 
180 4,99 7,47 
200 5,04 7,54 
220 5,01 7,50 
240 4,98 7,45 

70 

160 4,89 7,33 
180 4,92 7,37 
200 4,96 7,42 
220 4,94 7,39 
240 4,91 7,36 

Прайм 45 

160 4,96 7,42 
180 4,97 7,44 
200 5,02 7,52 
220 5,02 7,50 
240 5,04 7,55 
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Продовження таблиці 3.9 

1 2 3 4 5 

Прайм 70 

160 4,95 7,41 
180 4,96 7,42 
200 4,97 7,44 
220 4,98 7,45 
240 4,99 7,47 

Бургго 

45 

160 5,00 7,49 
180 5,02 7,51 
200 5,06 7,56 
220 5,06 7,57 
240 5,08 7,59 

70 

160 4,96 7,44 
180 4,97 7,45 
200 5,01 7,49 
220 4,99 7,47 
240 5,01 7,50 

НІР0,05 0,13 0,20 
 

В середньому по досліду вміст суми хлорофілів в фазу кущення становив 

4,99 мг/г сухої речовини, а в фазу цвітіння – був максимальним за вегетацію 

сорго зернового та становив 7,47 мг/г сухої речовини. 

Істотних відмінностей вмісту суми хлорофілів між різними гібридами нами 

не було виявлено, що на нашу думку пов’язано з приналежністю рослин до однієї 

групи стиглості. А тому строки розвитку накладають обмеження на накопичення 

зелених пігментів рослин.  

Серед факторів впливу агротехнологій збільшення густоти рослин 

незначно, в межах похибки досліду, підвищувало концентрацію суми 

хлорофілів, а за більш широких міжрядь – їх було трохи менше в листках рослин. 

Це свідчить про формування оптимальної концентрації пігментів в активних 

листках рослин. 

На фотосинтетичну активність рослин сорго зернового впливає не тільки 

наявність пігментів  в листках рослин, а й власне їх площа. Саме від площі листя 

залежить здатність масово засвоювати сонячну енергію та ефективно 

контролювати агрофітоценоз (таблиця 3.10). 
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Таблиця 3.10 
Площа листкової поверхні гібридів сорго залежно від густоти рослин  та 
ширини міжрядь за фазами розвитку, тис. м2/га (середнє за 2018-2020 рр.) 

Гібрид Ширина 
міжрядь,  

см 

Густота  
рослин, 

тис. шт./га 

Фаза розвитку 
повні 
сходи 

кущення вихід в 
трубку 

викидання 
волоті 

цвітіння повна стиглість 
зерна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Лан 59 

45 

160 0,9 8,5 24,1 26,4 32,6 20,9 
180 1,1 8,7 25,6 28,3 34,5 21,2 
200 1,1 9,0 26,8 29,5 35,8 23,5 
220 1,0 9,3 27,2 31,3 37,9 25,6 
240 1,0 9,1 25,3 27,7 34,2 21,9 

70 

160 1,1 9,1 26,8 29,7 36,2 22,3 
180 1,1 9,4 28,1 31,0 37,6 24,6 
200 1,0 9,8 28,6 32,9 39,7 26,9 
220 0,9 9,1 25,8 28,2 34,8 22,4 
240 1,1 9,3 27,4 30,3 36,9 22,7 

Оггана 

45 

160 1,1 9,6 28,7 31,5 38,2 25,1 
180 1,0 10,0 29,1 33,5 40,5 27,4 
200 1,0 9,4 26,5 29,0 35,9 23,0 
220 1,2 9,6 28,1 31,2 38,0 23,3 
240 1,2 9,9 29,5 32,4 39,4 25,9 

70 

160 1,1 10,2 29,9 34,4 41,7 28,2 
180 1,0 9,8 27,9 30,4 37,6 24,1 
200 1,2 10,1 29,5 32,7 39,9 24,4 
220 1,2 10,4 30,9 34,1 41,4 27,1 
240 1,1 10,7 31,5 36,2 43,7 29,5 

Бянка 

45 

160 1,0 10,0 28,4 31,0 38,3 24,6 
180 1,3 10,3 30,1 33,4 40,6 24,9 
200 1,3 10,6 31,6 34,7 42,1 27,7 
220 1,1 11,0 32,0 36,9 44,6 30,1 
240 1,0 9,2 26,0 28,5 35,2 22,6 

70 

160 1,2 9,4 27,6 30,6 37,3 22,9 
180 1,2 9,7 28,9 31,8 38,6 25,4 
200 1,1 10,0 29,4 33,8 40,9 27,6 
220 1,0 9,7 27,3 29,9 36,9 23,7 
240 1,2 9,9 29,0 32,1 39,1 24,0 

Прайм 45 

160 1,2 10,2 30,3 33,4 40,6 26,6 
180 1,1 10,6 30,9 35,6 42,9 29,0 
200 1,0 9,8 27,9 30,5 37,6 24,2 
220 1,2 10,1 29,6 32,8 39,9 24,5 
240 1,2 10,4 31,0 34,0 41,3 27,2 
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Продовження таблиці 3.10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Прайм 70 

160 1,1 10,8 31,5 36,2 43,8 29,5 
180 1,0 10,1 28,7 31,4 38,7 24,9 
200 1,2 10,4 30,4 33,8 41,1 25,2 
220 1,2 10,7 31,8 35,2 42,7 27,9 
240 1,1 11,1 32,5 37,4 45,0 30,4 

Бургго 

45 

160 1,0 10,5 29,8 32,6 40,2 25,9 
180 1,3 10,8 31,6 35,1 42,7 26,2 
200 1,3 11,1 33,2 36,4 44,1 29,0 
220 1,2 11,5 33,7 38,8 46,8 31,6 
240 1,1 11,2 31,6 34,5 42,6 27,3 

70 

160 1,4 11,4 33,4 37,2 45,2 27,7 
180 1,4 11,8 34,9 38,7 46,9 30,7 
200 1,2 12,2 35,7 41,1 49,5 33,4 
220 1,1 11,1 31,3 34,2 42,1 27,1 
240 1,4 11,9 34,8 38,6 46,9 28,8 

НІР0,05 0,1 0,2 0,4 0,4 0,5 0,3 
 

Площа листкової поверхні сорго з фази повних сходів до кущення була 

мінімальною, що додатково засвідчує потребу ефективного захисту від бур’янів, 

а от уже в фазу виходу в трубку рослини мали в середньому 29,6 тис. м2/га, тоді 

як в фазу цвітіння – отримано максимум значень площі листя – 40,2 тис. м2/га. 

За даними, отриманими в дослідженнях проведеними Гринюк І.П., площа 

листкової поверхні сорго в фазу кущення  становила  6,68 тис. м2/га,  у фазу 

виходу в трубку - 30,74 тис. м2/га, а у фазу викидання волоті -, 34,26 тис. м2/га. 

Причому якраз найвищі показники площі листкової поверхні були зафіксовані в 

фазу викидання волоті та цвітіння. 

Також іншими дослідниками було зафіксовано збільшення площі 

листкової поверхні сорго зернового до фази викидання волоті-цвітіння (особливо 

інтенсивне її зростання з періоду кущення) та поступове зниження площі листя 

в проміжку часу від цвітіння до настання повної стиглості зерна рослин сорго 

зернового [86, 111, 123]. 
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Серед досліджуваних нами гібридів найменша площа листя була 

ідентифікована  в Лан 59, та за ширини міжрядь 45 см в фазу цвітіння становила 

35,0, а за ширини міжрядь 70 см – 37,1 тис. м2/га, а максимальна в гібриду Бургго 

– 43,3 та 46,1 тис. м2/га.  

За даними отриманими Грищенко Р. Є., Любчич О. Г., Глієва О. В., 

Алєксєєв Я. В., за достатньої  інтенсивності  освітлення, оптимальними 

показниками в період максимального розвитку рослин є площа листя в 45–55 тис. 

м2/га. При цьому вони встановили, що максимальну площу листкової поверхні 

посіву сорго зернового у фазі викидання волоті - цвітіння (53,1 тис. м2/га) 

забезпечує внесення  N45P60K60  в основне удобрення та N15  в підживлення на 

фоні оброблення насіння препаратом БТУ. А надлишкова листкова поверхня 

максимально затінена іншими листками та сусідніми рослинами, а тому не 

сприяє формуванню високого рівня продуктивності рослини. 

Серед інших факторів досліду, ширина міжрядь більш істотно впливала на 

відмінності площі листя на широкорядних посівах в бік зростання, а от за густоти 

рослин від 200 до 240 тис. шт./га отримано відхилення в межах похибки досліду, 

тоді як варіанти меншої густоти мали істотно нижчі показники  площі листя. Що 

фактично підтверджує твердження про те, що сорго не здатне реагувати надто 

пластично в плані заповнення вільних екологічних ніш, так як бобові культури. 

Формування кількості продуктивних стебел залежить не тільки від наявності 

вільних екологічних ніш, а й від власне генетичної складової. Так же, як і 

кількість листків на рослині, кількість стебел – генетична ознака, що є 

стабільною та чітко визначеною для досліджуваних сортів сорго зернового. А 

тому кардинальна зміна показників площі листкового апарату за таких умов 

доволі проблематична.  Так, за даними Грищенко Р. Є., за комплексного  впливу 

мінеральних добрив в дозі N60Р60К60 і обробки насіння, площа листя в фазу 

викидання волоті була лише на 6,4 тис. м2/га більше не удобреного контролю. 

Площа листкової поверхні рослини визначає фотосинтетичний потенціал 

посівів, або ж, яка кількість площі листя може брати участь у фотосинтезі за 

одиницю часу (табл. 3.11). 
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Таблиця 3.11 

Фотосинтетичний потенціал гібридів сорго залежно від густоти рослин  та 
ширини міжрядь за фазами розвитку, млн. м2/га (середнє за 2018-2020 рр.) 

Гібрид Ширина 
міжрядь,  

см 

Густота  
рослин, 

тис. шт./га 

Період розвитку 
повні 
сходи- 

кущення 

кущення 
- вихід в 
трубку 

вихід в трубку 
- викидання 

волоті 

викидання 
волоті - 
цвітіння 

цвітіння - 
повна 

стиглість 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Лан 59 

45 

160 0,10 0,26 0,71 0,21 1,02 
180 0,10 0,29 0,75 0,22 1,06 
200 0,11 0,30 0,79 0,23 1,10 
220 0,11 0,31 0,85 0,28 1,14 
240 0,10 0,31 0,79 0,25 1,01 

70 

160 0,10 0,31 0,76 0,23 1,14 
180 0,10 0,32 0,80 0,24 1,18 
200 0,10 0,33 0,86 0,29 1,23 
220 0,10 0,30 0,76 0,25 1,06 
240 0,09 0,33 0,84 0,27 1,07 

Оггана 

45 

160 0,11 0,27 0,96 0,28 1,24 
180 0,10 0,29 1,03 0,30 1,32 
200 0,10 0,27 0,94 0,26 1,12 
220 0,10 0,28 1,01 0,28 1,13 
240 0,11 0,31 1,11 0,32 1,17 

70 

160 0,11 0,30 1,00 0,30 1,43 
180 0,10 0,28 0,90 0,27 1,27 
200 0,10 0,30 1,00 0,33 1,29 
220 0,10 0,33 1,04 0,34 1,37 
240 0,11 0,34 1,12 0,36 1,39 

Бянка 

45 

160 0,10 0,38 0,80 0,38 1,16 
180 0,10 0,42 0,89 0,41 1,21 
200 0,11 0,44 0,96 0,42 1,26 
220 0,10 0,45 1,03 0,49 1,34 
240 0,09 0,37 0,85 0,38 0,98 

70 

160 0,10 0,39 0,76 0,37 1,17 
180 0,09 0,42 0,79 0,39 1,25 
200 0,09 0,43 0,85 0,41 1,34 
220 0,09 0,41 0,80 0,40 1,15 
240 0,09 0,43 0,92 0,43 1,17 

Прайм 45 

160 0,10 0,34 0,89 0,26 1,21 
180 0,10 0,37 0,96 0,27 1,26 
200 0,10 0,34 0,88 0,27 1,08 
220 0,10 0,38 0,93 0,29 1,09 
240 0,10 0,39 1,04 0,34 1,13 
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Продовження таблиці 3.11 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Прайм 70 

160 0,10 0,36 0,91 0,28 1,36 
180 0,09 0,35 0,84 0,25 1,18 
200 0,10 0,37 0,93 0,30 1,19 
220 0,10 0,38 1,00 0,35 1,27 
240 0,10 0,39 1,08 0,37 1,32 

Бургго 

45 

160 0,12 0,32 0,91 0,29 1,25 
180 0,12 0,36 1,00 0,31 1,31 
200 0,12 0,38 1,08 0,32 1,35 
220 0,13 0,38 1,12 0,39 1,45 
240 0,12 0,36 1,06 0,35 1,22 

70 

160 0,13 0,38 0,99 0,29 1,42 
180 0,13 0,40 1,03 0,30 1,51 
200 0,13 0,41 1,11 0,36 1,62 
220 0,12 0,36 0,98 0,31 1,32 
240 0,12 0,40 1,14 0,38 1,40 

 

Вищі показники фотосинтетичного потенціалу рослин в міжфазний період 

кущення – вихід в трубку були в сортів Бянка та Бургго за ширини міжрядь 45 см 

– 0,41 та 0,36 млн. м2/га відповідно, а за ширини міжрядь в 70 см було отримано 

в цих же гібридів значення 0,42 та 0,39 млн. м2/га.  

В даний міжфазний період, росту та розвитку рослин сорго, кращі значення 

фотосинтетичного потенціалу були за густоти рослин від 200 до 240 тис. шт./га 

та ширини міжрядь 70 см. 

В проміжку часу між виходом в трубку до викидання волоті кращими за 

формуванням фотосинтетичного потенціалу за обох досліджуваних ширин 

міжрядь виявились гібриди Оггана та Бургго. Так, за ширини міжрядь 45 см їх 

фотосинтетичний потенціал становив в середньому 1,01 та 1,03 млн. м2/га, а за 

ширини міжрядь 70 см – 1,01 та 1,05 млн. м2/га відповідно. Тобто беззаперечної 

переваги різної ширини міжрядь в даних гібридів не спостерігалося. 

Також необхідно зазначити, що в даний проміжок часу кращими густотами 

рослин можна визначити 240 тис. шт./га, що забезпечувала формування ФП на 

рівні 0,99 млн. м2/га, а густоти 200 та 220 тис. шт./га  сприяли утворенню 
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фотосинтетичного потенціалу 0,94 та 0,95 млн. м2/га відповідно. Також в період 

виходу в трубку – викидання волоті не спостерігалось істотної різниці між 

різною шириною міжрядь. 

В міжфазний період викидання волоті – цвітіння кращі значення 

фотосинтетичного потенціалу були ідентифіковані в гібридів Бянка, за ширини 

міжрядь 45 см – 0,42 та Бургго – 0,33 млн. м2/га, та за ширини міжрядь 70 см в 

цих же гібридів – 0,40 та 0,33 млн. м2/га відповідно. 

Що стосується густоти рослин, то найбільший фотосинтетичний потенціал 

забезпечувала густота 220 та 240 тис. шт./га – 0,34 млн. м2/га, а також кращою 

виявилась і ширина міжрядь 70 см – 0,32 млн. м2/га. 

В період від цвітіння до настання повної стиглості зерна сорго зернового 

вищі значення фотосинтетичного потенціалу в рослин були ідентифіковані у  

гібридів Оггана та Бургго, що за ширини міжрядь 45 см склали 1,20 та 1,32 млн. 

м2/га відповідно, а за ширини міжрядь 70 см – 1,35 та 1,45 млн. м2/га відповідно. 

На більш пізніх етапах росту та розвитку рослин достатні значення 

фотосинтетичного потенціалу забезпечували густоти посівів в межах від 160 до 

200 тис. шт./га – 1,24-1,26 млн. м2/га відповідно. Це повязано з менш інтенсивним 

відмиранням листків нижніх ярусів, чим в посівах з густотою 220 тис. шт./га та 

вище. 

Серед досліджуваних параметрів ширини міжрядь, вирощування рослин 

сорго з міжряддями в 70 см сприяло формуванню фотосинтетичного потенціалу 

на рівні 1,28 млн. м2/га, тоді як за міжрядь в 45 см лише 1,19 млн. м2/га.  

Отже, агротехнічні умови вирощування та біологічні особливості 

досліджуваних гібридів сорго зернового в різні фази росту та розвитку рослин 

по різному впливали на формування площі листя, а отже і накопичення сухої 

речовини. 

Накопичення одиницею площі листкової поверхні сухої речовини є 

важливим індикаторним показником ефективності фотосинтезу загалом – чистої 

продуктивності фотосинтезу (табл. 3.12). 
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Таблиця 3.12 

Чиста продуктивність фотосинтезу гібридів сорго за фазами розвитку, 
г/м2за добу (середнє за 2018-2020 рр.) 

Гібрид 
Ширина 
міжрядь, 

см 

Густота  
рослин, 

тис. шт./га 

Період розвитку 
повні 

сходи- 
кущення 

кущення 
- вихід в 
трубку 

вихід в 
трубку - 

викидання 
волоті 

викидання 
волоті - 
цвітіння 

цвітіння - 
повна 

стиглість 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Лан 59 

45 

160 1,6 10,4 2,6 3,4 6,4 
180 1,7 9,5 2,7 3,4 6,4 
200 1,9 9,7 2,9 3,6 6,6 
220 1,9 10,0 2,6 3,0 6,3 
240 1,9 9,8 2,7 3,2 7,3 

70 

160 1,7 8,3 2,6 3,0 5,6 
180 1,8 8,7 2,5 3,1 5,5 
200 1,9 9,1 2,5 2,7 5,6 
220 1,9 9,8 2,5 2,9 6,5 
240 2,1 8,2 2,6 2,8 6,4 

Оггана 

45 

160 1,6 9,7 2,0 2,5 5,0 
180 1,7 9,3 2,0 2,4 4,9 
200 1,8 9,5 2,2 2,8 5,9 
220 1,7 10,0 1,9 2,6 5,9 
240 1,7 9,0 1,7 2,3 5,6 

70 

160 1,5 8,4 1,8 2,2 4,1 
180 1,5 8,1 1,9 2,3 4,6 
200 1,6 8,4 1,8 2,0 4,6 
220 1,6 7,9 1,7 2,0 4,4 
240 1,5 7,7 1,6 1,9 4,2 

Бянка 

45 

160 1,4 6,1 2,1 1,6 4,9 
180 1,6 6,4 2,1 1,7 5,3 
200 1,8 6,7 2,2 1,9 5,6 
220 1,8 6,4 2,0 1,5 5,0 
240 1,9 6,6 2,3 1,8 6,4 

70 

160 1,4 5,7 1,9 1,5 4,4 
180 1,6 5,5 2,1 1,6 4,4 
200 1,8 5,8 2,2 1,6 4,5 
220 1,7 5,5 2,2 1,5 5,0 
240 1,7 5,4 1,7 1,4 4,7 

Прайм 45 

160 1,7 7,6 2,0 2,6 5,0 
180 1,6 7,0 2,0 2,5 4,9 
200 1,8 8,1 2,3 2,7 6,3 
220 1,8 7,5 2,1 2,6 6,2 
240 1,9 7,7 2,0 2,3 6,2 
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Продовження таблиці 3.12 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Прайм 70 

160 1,7 6,8 2,1 2,4 4,4 
180 1,7 7,3 2,0 2,7 5,1 
200 1,7 6,9 2,0 2,3 5,1 
220 1,7 6,7 2,0 2,0 4,9 
240 1,8 7,0 1,8 2,0 4,9 

Бургго 

45 

160 1,4 8,3 2,1 2,4 5,2 
180 1,5 7,5 2,1 2,4 5,1 
200 1,6 8,2 2,0 2,6 5,3 
220 1,6 8,1 2,0 2,1 5,0 
240 1,7 8,8 1,9 2,3 6,1 

70 

160 1,3 6,3 2,0 2,3 4,3 
180 1,3 6,5 1,8 2,3 4,1 
200 1,4 6,9 1,9 2,1 4,1 
220 1,5 6,9 2,1 2,3 4,9 
240 1,5 7,1 1,7 1,9 4,8 

 

На початкових етапах росту та розвитку сорго зернового показники чистої 

продуктивності фотосинтезу були доволі низькими, так від повних сходів до 

кущення в середньому за добу формувалось 1,7 г/м2за добу сухої  речовини, а в 

період від кущення до виходу в трубку – 7,8, в період від виходу в трубку до 

викидання волоті – 2,1, від викидання волоті до цвітіння – 2,3 та від цвітіння до 

повної стиглості - 5,3 г/м2 за добу сухої  речовини. Що, на нашу думку, засвідчує 

необхідність якісного догляду та оптимального розміщення рослин сорго 

зернового в посіві на ранніх стадіях вегетації. Таким чином до фази кущення 

посіви сорго повинні бути добре доглянутими та забезпеченими факторами 

живлення в повній мірі. 

За даними, отриманими Гринюк І.П., чиста продуктивність посівів сорго 

варіювала залежно від гібриду та фази розвитку, та перебувала у межах 1,24–7,59 

г/м2 на добу. Причому найвищі показники ЧПФ спостерігались в міжфазний 

період викидання волоті – молочно-воскової стиглості зерна – 7,59 г/м2 на добу. 

За показниками ЧПФ в усі облікові періоди максимально ефективним був 

гібрид сорго зернового ЛАН 59, тоді як на другому місці за накопиченням сухої 
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речовини в проміжок часу від викидання волоті до повної стиглості був гібрид 

Прайм – 2,53 та 5,71 г/м2 на добу відповідно.  

Кращою за ЧПФ виявилась ширина міжрядь 45 см, в усі фази росту та 

розвитку рослин сорго зернового.  

 

 

3.5. Формування показників структури врожаю гібридів сорго 

зернового 

 

Об’єктивну оцінку впливу досліджуваних чинників і визначення 

механізму підвищення чи зниження продуктивності посівів будь-якої 

сільськогосподарської культури можна отримати у результаті аналізу 

компонентів структури врожаю рослин. Повний аналіз структури врожаю рослин 

дає можливість з’ясувати, за рахунок яких складових формується максимальна 

продуктивність посівів, і визначити частку кожного структурного елементу у 

формуванні певного рівня продуктивності посівів. 

За кількістю зерен у волоті гібриди сорго різнилися залежно від 

досліджуваних факторів. Даний показник складав у гібридів Лан 59, Оггана, 

Бянка, Прайм і Бургго відповідно 1625, 1533, 1508, 1525 і 1729 шт. (табл. 3.13). 

Закордонний гібрид сорго Бургго сформував переважно більшу кількість 

зерен у волоті порівняно з іншими гібридами. За роки досліджень максимальну 

озерненість однієї волоті також формував гібрид Лан 59. Перевага цього гібрида 

відмічалася на всіх варіантах густоти рослин та ширини міжрядь. 

За поступового підвищення густоти рослин, озерненість волоті 

закономірно зменшувалася. Характерним є те, що інтенсивність зменшення 

озерненості волоті сорго в досліджуваному діапазоні густоти сильніше 

проявлялася за поступового підвищення норми висіву. Зокрема, якщо із 

підвищенням загущеності рослин із 160 до 180 тис. шт./га кількість зерен у волоті 

в середньому  зменшувалася на 29 шт. (1,75 %), то із підвищенням густоти 

рослин із 200 до 240 тис. шт./га – на 96 шт. (6,0 %). 
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Таблиця 3.13 

Озерненість волоті сорго зернового різних гібридів за впливу густоти 

рослин та ширини міжрядь, шт. насінин (середнє за 2018-2020 рр.) 

Ширина 
міжрядь 

(фактор Б) 

Густота 
рослин, тис. 

шт./га 
(фактор В) 

Гібрид (фактор А) 

Середнє Лан 59 Оггана Бянка Прайм Бургго 

45 

160 1702 1624 1610 1629 1793 1672 
180 1685 1595 1555 1611 1779 1645 
200 1660 1560 1530 1586 1754 1618 
220 1629 1513 1474 1541 1712 1574 
240 1570 1457 1422 1502 1682 1527 

70 

160 1675 1598 1585 1606 1779 1649 
180 1642 1556 1547 1572 1768 1617 
200 1618 1532 1512 1545 1722 1586 
220 1552 1468 1434 1491 1674 1524 
240 1518 1411 1409 1466 1626 1486 

Середнє по 
фактору В 

160 1689 1611 1598 1618 1786 1660 
180 1664 1576 1551 1592 1774 1631 
200 1639 1546 1521 1566 1738 1602 
220 1591 1491 1454 1516 1693 1549 
240 1544 1434 1416 1484 1654 1506 

Середнє по 
фактору Б 

45 1649 1550 1518 1514 1744 1595 
70 1601 1513 1497 1536 1714 1572 

Середнє 1625 1533 1508 1525 1729 1584 
НІР0,05 12,3 - 

 

Більшою мірою негативна тенденція зменшення озерненості волоті при 

збільшенні густоти рослин спостерігалася у варіанті широкорядного способу 

сівби з шириною міжрядь 70 см. Так, у середньому по повтореннях, у варіанті 

широкорядної сівби з міжряддями 45 см і 70 см, за підвищенні густоти рослин з 

160 до 240 тис. шт./га кількість зерен у волоті зменшувалася на 145 шт. (8,67%) і 

163 шт. (9,88 %) відповідно.  

Широкорядна сівба з міжряддями 45 см мала очевидні переваги в контексті 

формування озерненості волоті сорго зернового. У середньому за іншими 
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досліджуваними чинниками озерненість волоті сорго у варіанті широкорядної 

сівби з міжряддями 45 см була майже на 1,87 % більшою, ніж при сівбі з 

міжряддями 70 см. 

У формуванні зернової продуктивності рослин сорго важливе значення має 

фотосинтетична діяльність, яка в значній мірі зумовлюється облистненістю 

рослин. Більша кількість листків на одній рослині забезпечує більшу площу 

листової поверхні рослин і створює більш сприятливі передумови для більш 

повної реалізації генетичного потенціалу продуктивності посівів. Цей показник 

є специфічною сортовою ознакою, реалізація якої залежить від складових 

елементів технології вирощування рослин і погодних умов року. 

З підвищенням густоти посіву, кількість листків на головному стеблі однієї 

рослини сорго закономірно зменшувалася. Зокрема, на варіантах загущення 160, 

180, 200, 220 і 240 тис. шт./га, кількість листків на головному стеблі становила 

10,1, 10,1, 10,0, 9,9, 9,8 шт. відповідно (табл.3.14). 

 

Таблиця 3.14 

Кількість листків на головному стеблі гібридів сорго зернового залежно від 

густоти рослин та ширини міжрядь, шт. (середнє за 2018-2020 рр.) 

Ширина 
міжрядь 

(фактор Б) 

Густота 
рослин, 

тис.шт./га 
(фактор В) 

Гібрид (фактор А) 

Середнє Лан 59 Оггана Бянка Прайм Бургго 

45 

160 10,1 9,7 9,8 10,1 10,8 10,1 
180 10,0 9,8 9,7 10,2 10,7 10,1 
200 9,9 9,9 9,7 10,3 10,6 10,1 
220 9,8 9,7 9,6 10,2 10,4 9,9 
240 9,7 9,6 9,6 9,9 10,2 9,8 

70 

160 10,0 9,8 9,7 10,4 10,4 10,0 
180 9,9 9,7 9,6 10,2 10,4 10,0 
200 9,9 9,5 9,6 9,9 10,4 9,9 
220 9,8 9,4 9,5 9,8 10,2 9,7 
240 9,6 9,3 9,4 9,8 10,0 9,6 
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Продовження табл. 3.14 

Середнє по 
фактору В 

160 10,1 9,8 9,8 10,3 10,6 10,1 
180 10,0 10,0 9,7 10,2 10,6 10,1 
200 10,0 9,7 9,7 10,1 10,5 10,0 
220 9,8 9,6 9,6 10,0 10,3 9,9 
240 9,7 9,5 9,5 9,9 10,1 9,8 

Середнє по 
фактору Б 

45 9,9 9,7 9,7 10,1 10,6 10,0 
70 9,8 9,5 9,6 10,0 10,3 9,9 

Середнє 9,9 9,6 9,7 10,1 10,5 10,0 
НІР0,05 0,4 - 

 

Спосіб сівби також істотно впливав на мінливість кількості листків на 

головному стеблі рослин сорго, водночас за їх впливу розбіжності між 

показниками кількості листків на головному стеблі були значно меншими, ніж 

за впливу норм висіву насіння та особливостей гібридів. У середньому по 

досліду, кількість листків на головному стеблі рослин сорго на варіантах 

широкорядного способу сівби з міжряддями 45 і 70 см становила 10,0 і 9,9 шт. 

відповідно. 

Як раніше було зазначено, досліджувані гібриди певною мірою 

відрізнялися за біологічними характеристиками, завдяки чому мали різні 

показники довжини волоті. Найбільшу довжину волоті, серед досліджуваних 

гібридів, мав гібрид Бургго - 29,9 см (табл. 3.15).  

Густота рослин забезпечувала найбільший діапазон варіювання довжини 

волоті – 2,6 см, або 8,5 %. Причому показники довжини волоті мали найбільше 

зниження при підвищенні норми висіву – з 220 до 240 тис. шт./га, що свідчить 

про гірше забезпечення рослин фотосинтетично активною радіацією та істотне 

підвищення рівня конкурентної боротьби між рослинами саме з підвищенням 

загущеності понад 220 тис. шт./га. Зокрема, зі збільшенням кількості рослин від 

160 до 180 тис. шт./га довжина волоті сорго зернового в середньому 

зменшувалася на 0,5 см, тоді як із підвищенням загущення з 180 до 200 і з 200 до 

220 тис. шт./га – на 0,7 см. 
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Таблиця 3.15 

Довжина волоті головного стебла гібридів сорго зернового залежно від 

густоти рослин та ширини міжрядь, шт. (середнє за 2018-2020 рр.) 

Ширина 
міжрядь 

(фактор Б) 

Густота 
рослин, 

тис.шт./га 
(фактор В) 

Гібрид (фактор А) 

Середнє Лан 59 Оггана Бянка Прайм Бургго 

45 

160 31,9 29,9 30,1 31,2 31,2 30,9 
180 31,5 29,6 29,8 30,5 30,8 30,4 
200 29,7 29,0 29,2 29,8 30,2 29,6 
220 28,6 28,7 28,9 29,7 29,6 29,1 
240 27,4 28,0 28,3 29,5 29,1 28,5 

70 

160 31,4 29,4 29,8 30,1 31,0 30,3 
180 30,5 28,9 29,1 29,6 30,5 29,7 
200 29,5 28,4 28,6 29,3 29,9 29,1 
220 27,7 27,8 28,4 28,7 28,8 28,3 
240 26,6 27,0 28,1 28,1 27,8 27,5 

Середнє по  
фактору В 

160 31,7 29,7 30,0 30,7 31,1 30,6 
180 31,0 29,3 29,5 30,1 30,7 30,1 
200 29,6 28,7 28,9 29,6 30,1 29,4 
220 28,2 28,3 28,7 29,2 29,2 28,7 
240 27,0 27,5 28,2 28,8 28,5 28,0 

Середнє по 
фактору Б 

45 29,8 29,0 29,3 30,1 30,2 29,7 
70 29,1 28,3 28,8 29,2 29,6 29,0 

Середнє 29,5 28,7 29,0 29,7 29,9 29,4 
НІР0,05 0,6 - 

 

Широкорядний спосіб сівби з міжряддями 45 см забезпечив формування 

рослин із значно довшою волоттю порівняно з міжряддями 70 см. У середньому 

по досліду, довжина волоті на варіантах широкорядного способу сівби з 

міжряддями 45 см була на 0,5 см більшою, ніж на варіанті з міжряддями 70 см. 

Маса зерна з однієї волоті у проведених дослідженнях найбільших змін 

зазнавала за впливу особливостей  гібридів. Розбіжність показників за впливу 

цього чинника становила 7,9 г, або 14,3 % (табл. 3.16). У середньому за роками 
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та іншими досліджуваними чинниками, максимальну масу зерна з волоті 

формував гібрид Прайм – 56,7 г. Порівняно з контрольним варіантом (гібрид Лан 

59) маса зерна волоті цього гібриду була більшою на 1,6 г, а порівняно з 

гібридами Оггана, Бургго і Бянка – на 6,5, 1,4, і 7,9 г відповідно. 

 

Таблиця 3.16 

Маса зерна з волоті сорго різних гібридів залежно від густоти рослин та 

ширини міжрядь, г (середнє за 2018-2020 рр.) 

Ширина 
міжрядь 

(фактор Б) 

Густота 
рослин, 

тис.шт./га 
(фактор В) 

Гібрид (фактор А) 

Середнє Лан 59 Оггана Бянка Прайм Бургго 

45 

160 56,9 52,8 49,6 57,7 56,1 54,6 
180 55,6 49,9 49,7 58,0 56,4 54,0 
200 55,2 49,7 49,9 57,7 56,2 53,8 
220 54,2 48,5 48,6 56,1 55,0 52,5 
240 53,8 48,0 48,1 55,7 54,6 52,0 

70 

160 56,2 52,2 48,9 57,1 55,4 54,0 
180 55,9 52,5 48,6 56,8 55,6 53,8 
200 55,6 51,9 48,4 57,1 54,7 53,7 
220 54,0 48,3 48,2 55,8 54,6 52,2 
240 53,6 47,8 47,7 55,2 53,8 51,6 

Середнє по  
фактору В 

160 57,4 53,0 49,9 57,8 56,3 54,3 
180 55,8 51,2 49,2 57,4 56,4 54,0 
200 55,4 50,8 49,1 57,4 55,5 53,6 
220 54,1 48,4 48,4 56,0 54,8 52,3 
240 53,7 47,9 47,9 55,5 54,2 51,8 

Середнє по 
фактору Б 

45 55,1 49,8 49,2 57,0 55,7 53,4 
70 55,0 50,5 48,4 56,4 54,8 53,0 

Середнє 55,1 50,2 48,8 56,7 55,3 53,2 
НІР0,05 1,9 - 

 

Серед чинників, що визначають площу живлення та її форму, більший 

вплив на мінливість маси зерна з волоті мала густота рослин. У середньому за 

повтореннями, гібридами і шириною міжрядь маса зерна з волоті за густоти 160, 



103 
180, 200, 220 і 240 тис. шт./га становила 54,3, 54,0, 53,6, 52,3, 51,8 г відповідно. 

У цілому найбільше зернова продуктивність однієї волоті зменшувалася при 

збільшенні густоти рослин з 200 до 220 тис. шт./га, тобто при максимальному 

підвищенні конкуренції між рослинами. Так, при підвищенні густоти з 160 до 

180 тис. шт./га маса зерна з волоті зменшувалася лише на 0,3 г, з 180 до 200 тис. 

шт./га – на 0,4 г, з 200 до 220 тис. шт./га на 1,3 г і з 220 до 240 тис. шт./га – на 

0,5 г. 

Ширина міжрядь також впливала на мінливість маси зерна з волоті, однак 

її роль була помітна менше. Вищу масу зерна з волоті забезпечувала 

широкорядна сівба з міжряддями 45 см. Різниця між досліджуваним показником 

за впливу ширини міжрядь максимальною була за більшої густоти рослин – 220 

тис. шт./га, що свідчить про важливість оптимізації вибору ширини міжрядь у 

посівах із значним загущенням. 

Показник маси 1000 насінин є тією визначальною ознакою, що вносить 

максимальний вклад в кінцевий результат утворення продуктивності сорго 

зернового. Цей показник значною мірою «реагує» на погодні умови 

вегетаційного періоду, досягаючи максимального значення в роки з достатньою 

кількістю вологи і тепла. Крупне зерно забезпечує більший вихід сухої речовини, 

містить більше білка і крохмалю, ніж дрібне зерно. Маса 1000 насінин має 

прямий тісний зв’язок із польовою схожістю насіння, стійкістю до високих 

температур і вилягання [73,117,149]. 

Маса 1000 насінин є важливим показником якості насіннєвого матеріалу. 

Крупніше насіння забезпечує формування більш потужних і продуктивних 

рослин. Маса окремих насінин однієї і тієї ж культури коливається у значних 

межах залежно від сорту, району вирощування, ступеня виповненості й ін. Серед 

усіх ярих зернових сорго зернове характеризується одним з найдрібнішого 

насіння. Причому в порівнянні з іншими культурами гібриди сорго досить 

диференційовані за масою 1000 насінин. Ураховуючи здатність сорго до 

інтенсивного кущіння, слід користуватися не ваговою нормою висіву, а 

потрібною густотою рослин на 1 га [37,96,143]. 
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Оскільки такий структурний показник, як маса 1000 насінини, має 

винятково важливе значення, ми визначали його на всіх варіантах проведених 

досліджень. Результати обчислень узагальнені в середньому по роках 

досліджень представлені в табл. 3.17. 

 

Таблиця 3.17 

Маса 1000 насінин гібридів сорго залежно від густоти рослин та ширини 

міжрядь, г (середнє за 2018-2020 рр.) 

Ширина 
міжрядь 

(фактор Б) 

Густота 
рослин, 

тис. шт./га 
(фактор В) 

Гібрид (фактор А) 

Середнє Лан 59 Оггана Бянка Прайм Бургго 

45 

160 37,5 34,4 33,9 38,2 36,9 36,2 
180 37,1 34,2 33,7 38,2 36,4 36,0 
200 36,8 34,4 33,6 38,0 36,5 35,9 
220 36,4 34,0 33,5 37,6 36,1 35,5 
240 35,4 33,8 33,4 36,2 35,9 34,1 

70 

160 37,7 34,5 33,8 38,1 36,8 36,2 
180 37,5 34,3 33,4 37,9 36,7 36,0 
200 37,3 34,3 33,4 37,7 36,4 35,8 
220 36,7 33,9 33,2 37,3 35,8 35,4 
240 35,8 32,6 32,1 36,1 34,7 34,2 

Середнє по  
фактору В 

160 37,6 34,5 33,9 38,2 36,9 36,2 
180 37,3 34,2 33,6 38,0 36,6 36,0 
200 37,0 34,4 33,5 37,9 36,5 35,9 
220 36,6 34,0 33,4 37,5 36,0 35,1 
240 35,6 33,2 32,8 36,2 35,3 34,6 

Середнє по 
фактору Б 

45 36,6 34,2 33,6 37,7 36,4 35,7 
70 37,0 34,0 33,2 37,4 36,0 35,5 

Середнє 36,8 34,1 33,4 37,6 36,2 35,6 
НІР0,05 1,1 - 

 

Маса 1000 насінин усіх досліджуваних гібридів сорго істотно 

зменшувалася при збільшенні густоти рослин за обох варіантів ширини міжрядь. 

Зокрема, в середньому за роками у варіанті з міжряддями 45 см збільшення 



105 
густоти рослин з 160 до 240 тис. шт./га призводило до зниження маси 1000 

насінин у гібрида Лан 59 на 2,1 г (5,6 %); Оггана  – на 0,6 г (1,7 %); Бянка – на 0,5 

г (1,5 %); Прайм – на 2,0 г (5,2 %); Бургго – на 1,0 г (2,7 %). 

За сівби з шириною міжрядь 70 см у цілому зберігалася встановлена 

направленість отриманих закономірностей, проте їх інтенсивність була дещо 

більшою. Так, при збільшенні густоти рослин із 160 до 240 тис. шт./га маса 1000 

насінини в гібриду Лан 59 зменшувалася на 1,9 г (5,0 %); Оггана – на 1,9 г (5,0 %); 

Бянка – на 1,7 г (4,8 %); Прайм – на 2,0 г (5,2 %), а от в гібриду Бургго 

зменшувалась на 2,1 г (5,3 %). 

При цьому, в середньому по досліду, найбільша маса 1000 насінин 

формувалася в гібрида Прайм. У середньому за повтореннями на варіантах 

широкорядної сівби з міжряддями 45 і 70 см вона становила 37,7 і 37,4 г 

відповідно. 

 

3.6. Групування багатовимірними методами аналізу 

 

Серед багатьох методів багатовимірного аналізу доволі важливе місце 

займає власне побудова ієрархічного дерева кластеризації, або ж кластерний 

метод аналізу. Так, використання такого способу оцінювання 

експериментальних даних забезпечує нам усестороннє оцінювання значних 

масивів дослідної інформації. 

Кластерний аналіз передбачає поділ об’єктів з певними характеристиками 

на чітко розмежовуванні групи або кластери. Причому якраз до основних 

функцій кластерного аналізу відноситься узагальнення великих масивів даних, 

які не під силу зробити за допомогою звичайних процедур порівняння. 

Відповідно кластеризація забезпечує абстрагування від окремих об’єктів 

та їх виключних характеристик до усвідомлення цілісності опису об’єкту з точки 

зору його подібності до інших об’єктів або груп об’єктів. 

З точки зору аналізу агрономічних дослідних даних найбільш ефективним 

методом кластеризації нормально розподілених експериментальних даних є 
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визначення Евклідових відстаней за методом найближчого сусіда. Відповідно 

для оцінювання та групування варіантів досліду ми використовували весь обсяг 

експериментального матеріалу за біометричними показниками рослин сорго 

зернового (рис. 3.2.) та показниками продуктивності і якості врожаю (рис. 3.3), а 

також провели групування опираючись на весь обсяг дослідних даних (рис. 3.4). 

 

5 10 15 20 25 30 35 40
Евклідові відстані

Бянка 70 160
Оггана 70 160
Бургго 70 160
Лан 59 70 160
Бянка 70 240

Оггана 70 240
Бянка 45 240

Оггана 45 240
Лан 59 70 240
Бургго 70 240
Бургго 45 240
Прайм 70 240
Прайм 45 240
Лан 59 45 240
Бянка 70 200

Оггана 70 200
Прайм 70 220
Бянка 45 220

Оггана 70 220
Бургго 70 220
Лан 59 70 220
Оггана 45 220
Бургго 45 220
Прайм 45 220
Лан 59 45 220
Бургго 70 200
Бянка 70 220

Оггана 45 200
Бянка 45 200

Прайм 70 200
Лан 59 70 200
Бургго 45 200
Прайм 45 200
Лан 59 45 200
Прайм 45 180
Прайм 45 160
Бянка 45 180

Бургго 45 180
Оггана 45 180
Лан 59 45 180
Бянка 70 180

Прайм 70 160
Бянка 45 160

Оггана 45 160
Прайм 70 180
Оггана 70 180
Бургго 70 180
Лан 59 70 180
Бургго 45 160
Лан 59 45 160

 
Рис. 3.2. Кластеризація варіантів досліду за проявом біометричних 

показників досліджуваних гібридів сорго зернового 

 

За проявом біометричних ознак гібриди сорго зернового з різними 

варіантами ширини міжрядь та норми висіву розділились на кластери 

здебільшого за показниками густоти рослин. Так, за густотою, не залежно від 

ширини міжрядь гібриди групуються в кластер, що включає варіанти 160-

180 тис. шт./га, наступний кластер включає варіанти вирощування різних 

гібридів з густото 200-220 тис. шт./га та ще один – з густотою в 240 тис. шт./га. 
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Тобто густота посівів в 240 тис. шт./га впливає на формування 

біометричних ознак вирощуваних гібридів сорго зернового доволі істотно та не 

може бути близько спорідненою з іншими варіантами густот. 

Окремо розташований кластер гібридів Лан 59, Бургго, Оггана та Бянка за 

вирощування їх з густотою в 160 тис. шт./га та шириною міжрядь 70 см. Рослини 

досить відмінно реагують на таку конфігурацію площі живлення, що 

підтверджує можливість прискореного розмноження даних гібридів за 

використання широкорядних посівів зі зменшеною густотою рослин. 

Формування показників урожайності та якості отриманої продукції дещо 

по-іншому вплинуло на графічне дерево кластеризації та розподіл на ньому 

варіантів досліду (рис. 3.3). 
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Евклідові відстані

Бянка 70 160
Бургго 45 240
Лан 59 45 240
Бургго 45 220
Лан 59 45 220
Бургго 45 200
Лан 59 45 200
Прайм 45 240
Бянка 45 200
Бянка 70 240
Бянка 70 180
Бянка 70 220
Бянка 45 160

Прайм 70 240
Бянка 45 180

Оггана 70 180
Бянка 45 240

Прайм 70 220
Бянка 70 200

Прайм 70 180
Прайм 45 160
Оггана 70 220
Оггана 70 200
Прайм 70 160
Оггана 70 240
Оггана 70 160
Прайм 70 200
Прайм 45 180
Бургго 70 160
Бургго 70 180
Оггана 45 160
Бянка 45 220

Лан 59 70 160
Прайм 45 220
Прайм 45 200
Лан 59 70 220
Лан 59 70 240
Лан 59 70 200
Бургго 70 240
Бургго 70 200
Оггана 45 240
Оггана 45 220
Оггана 45 200
Бургго 45 180
Лан 59 45 180
Бургго 45 160
Лан 59 70 180
Бургго 70 220
Оггана 45 180
Лан 59 45 160

 
Рис. 3.3. Кластеризація варіантів досліду за проявом показників 

продуктивності та якості врожаю досліджуваних гібридів сорго зернового 
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Оскільки до формування даного дерева кластеризації були залучені не 

тільки дані урожайності, а й якісні показники зерна сорго та елементи структури 

врожаю, то ми не спостерігаємо яскравої диференціації між кластерами за 

схемою досліду як у випадку аналізу біометричних показників рослин. На нашу 

думку це пов’язано з більш диференційованим впливом факторів на формування 

показників продуктивності, якості і структури врожаю. Так як цілком 

закономірно, що рослини у випадку нестачі або обмеження одного з факторів 

реагують формуванням інших елементів структури врожаю. 

Досить цікавим є пул гібридів Лан 59 та Бургго за вирощування їх з 

шириною міжрядь 45 см та густотою посівів 200 та 220  тис. шт./га.  

Наступним кроком узагальнення проведемо аналіз дерева кластеризації 

отриманого за комплексом експериментальних даних (рис. 3.4). 

 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
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Лан 59 45 240
Бургго 45 220
Лан 59 45 220
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Прайм 45 240
Бянка 45 200
Бянка 70 240
Бянка 70 180
Бянка 70 220
Бянка 45 160

Прайм 70 240
Бянка 45 180

Оггана 70 180
Бянка 45 240

Прайм 70 220
Бянка 70 200

Прайм 70 180
Прайм 45 160
Оггана 70 220
Оггана 70 200
Оггана 70 240
Прайм 70 160
Оггана 70 160
Прайм 70 200
Прайм 45 180
Бургго 70 160
Бургго 70 180
Оггана 45 160
Бянка 45 220

Лан 59 70 160
Прайм 45 220
Прайм 45 200
Лан 59 70 220
Лан 59 70 240
Лан 59 70 200
Бургго 70 240
Бургго 70 200
Оггана 45 240
Оггана 45 220
Оггана 45 200
Бургго 45 180
Лан 59 45 180
Бургго 70 220
Оггана 45 180
Бургго 45 160
Лан 59 70 180
Лан 59 45 160

 
Рис. 3.4. Кластеризація варіантів досліду за комплексом 

експериментальних даних досліджуваних гібридів сорго зернового 
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Аналогічно дереву кластеризації, отриманому при аналізі показників 

продуктивності та якості отримуваної продукції ми не зафіксували чіткого 

розподілу на кластери за схемою досліду. Що підтверджує доволі високу 

пластичність сорго зернового до факторів вирощування. 

Також, окремий кластер утворили високопродуктивні гібриди Лан 59 та 

Бургго за вирощування їх з шириною міжрядь 45 см та густотою посівів 200 та 

220 тис. шт./га і віддалено від них, але в одній групі були розташовані ці ж 

гібриди за густоти посівів в 240 тис. шт./га. 

Отже, при дослідженні закономірностей росту та розвитку сорго зернового 

важливо враховувати фактори в комплексі, так як культура надзвичайно 

пластична в плані реакції на елементи технології та вплив умов вирощування. 

 

Висновки до розділу 3: 

Досліджено, що із збільшенням густоти з 160 до 180 тис. шт./га польова 

схожість насіння сорго зменшувалася з 80,6 до 79,7 % (на 0,9 %), а з підвищенням 

густоти рослин з 200 до 220 тис.шт./га (на однаковий крок градації) – з 78,8 до 

77,4 % (на 1,4 %). При цьому, збільшення ширини міжрядь також істотно 

позначилось на формуванні кількості сходів, однак істотного зростання загибелі 

рослин впродовж вегетації залежно від даних факторів ми не спостерігали. В 

середньому по досліду виживало 92,5 % рослин за незначних відмінностей по 

варіантах. 

Період від сівби до сходів серед усіх досліджуваних гібридів сорго 

зернового мав однакове співвідношення і в основному займав 9-10 % від 

загальної тривалості вегетації. А максимальна тривалість фази кущення була в 

гібридів Бургго та Лан 59 – 20 % від загальної тривалості періоду вегетації та 

Оггана (19 %), а в гібридів Прайм та Бянка – мінімальною (17 %). Найдовший 

період виходу в трубку був в гібриду Бянка, що склав 21 % від загальної 

тривалості вегетації, тоді як в гібриду Оггана 15 %, а в гібридів Бургго та Лан 59 

– 17 %. Також найдовша тривалість періоду викидання волоті (33 %) та 

формування і достигання зерна (39 %) була в гібриду Оггана.  
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Найбільша висота була визначена в гібриду Лан 59 в фазу кущіння та 

достигання. При цьому, в фазу достигання, за ширини міжрядь в 45 см ми 

зафіксували висоту на рівні 114,8 см, а за міжрядь 70 см – 116,7 см. А от в 

середині вегетації рослини цього гібриду мали показники висоти близькі до 

середніх показників, що ймовірніше за все пов’язано з типом росту. Так, такі 

гібриди як Оггана та Бургго, що мають швидкий стартовий та інтенсивний тип 

росту були лідерами висоти в фазу виходу в трубку за обох ширинах міжрядь. 

Хоча загалом дані гібриди належать до низькорослих і а кінці вегетації переваги 

в висоті над іншими гібридами сорго зернового уже не демонстрували. 

У посівах сорго зернового були присутні: мишій сизий (Setaria glauca) та 

просо півняче (Echinochloa crus-galli), щириця звичайна (Amaranthus retroflexus), 

гірчак березковидний (Polygonum convolvulus), талабан польовий (Thlaspi 

arvense), підмаренник чіпкий (Galium aparine), паслін чорний (Solanum nigrum) 

та смілка широколиста (Silene latifolia). Причому за густоти сорго в межах 

160 тис. шт./га бур’яни отримували максимально вільний доступ до сонячної 

енергії та інших факторів живлення, а тому формували в середньому по досліду 

48,4 шт./м2 рослин, тоді як за норми висіву сорго в 200 тис. шт./га бурянів уже 

було 28,1 шт./м2. Мінімальні ж кількості рослин бур`янів в посівах сорго 

зернового були за норми висіву в 240 тис. шт./га. 

Серед досліджуваних гібридів площа листя в Лан 59, за ширини міжрядь 

45 см в фазу цвітіння становила 35,0, а за ширини міжрядь 70 см – 37,1 тис. м2/га, 

а максимальна в гібриду Бургго – 43,3 та 46,1 тис. м2/га. При цьому ширина 

міжрядь більш істотно впливала на відмінності площі листя на широкорядних 

посівах в бік зростання, а от за густоти рослин від 200 до 240 тис. шт./га отримано 

відхилення в межах похибки досліду. 

В міжфазний період викидання волоті – цвітіння кращі значення 

фотосинтетичного потенціалу були в гібридів Бянка, за ширини міжрядь 45 см – 

0,42 та Бургго – 0,33 млн. м2/га, та за ширини міжрядь 70 см в цих же гібридів – 

0,40 та 0,33 млн. м2/га відповідно. Найбільший  фотосинтетичний потенціал 
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забезпечувала густота 220 та 240 тис. шт./га – 0,34 млн. м2/га, а також кращою 

виявилась і ширина міжрядь 70 см – 0,32 млн. м2/га. 

Встановлено, що за чистою продуктивністю фотосинтезу максимально 

ефективним був гібрид сорго зернового ЛАН 59, тоді як на другому місці, в 

проміжок часу від викидання волоті до повної стиглості, був гібрид Прайм – 2,53 

та 5,71 г/м2 на добу відповідно. А от на ранніх етапах росту та розвитку рослин 

сорго кращі за формуванням ЧПФ були густоти від 200 до 240 тис. шт./га 

(кущення - вихід в трубку), тоді як в період з виходу трубку до цвітіння – густоти 

від 160 до 220 тис. шт./га. А от на час цвітіння- повної стиглості густоти рослин 

від 200 до 240 тис. шт./га забезпечили ЧПФ відповідно 5,37-5,67 г/м2 на добу. 

При цьому кращі значення ЧПФ в усі фази розвитку рослин формувались за 

ширини міжрядь 45 см. 

Досліджено, що за підвищення густоти рослин, озерненість волоті 

закономірно зменшувалася. Зокрема, якщо із підвищенням загущеності рослин 

із 160 до 180 тис. шт./га кількість зерен у волоті в середньому  зменшувалася на 

29 шт. (1,75 %), то із підвищенням густоти рослин із 200 до 240 тис. шт./га – на 

96 шт. (6,0 %). На  варіанті широкорядної сівби з міжряддями 45 см і 70 см, при 

підвищенні густоти рослин з 160 до 240 тис. шт./га кількість зерен у волоті 

зменшувалася на 145 шт. (8,67%) і 163 шт. (9,88 %) відповідно.  

Визначено, що густота рослин забезпечували найбільший діапазон 

варіювання довжини волоті – 2,6 см, або 8,5 %. Причому показники довжини 

волоті мали найбільше зниження при підвищенні норми висіву – з 220 до 240 тис. 

шт./га, що свідчить про гірше забезпечення рослин фотосинтетично активною 

радіацією та істотне підвищення рівня конкурентної боротьби між рослинами 

саме з підвищенням загущеності понад 220 тис. шт./га. Зокрема, зі збільшенням 

кількості рослин від 160 до 180 тис. шт./га довжина волоті сорго зернового в 

середньому зменшувалася на 0,5 см, тоді як із підвищенням загущення з 180 до 

200 і з 200 до 220 тис. шт./га – на 0,7 см. 

Максимальну масу зерна з волоті формував гібрид Прайм – 56,7 г, що в 

порівнянні з гібридом Лан 59 маса зерна з волоті була більшою на 1,6 г, а 
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порівняно з гібридами Оггана, Бургго і Бянка – на 6,5, 1,4, і 7,9 г відповідно. А 

от зернова продуктивність однієї волоті зменшувалася при збільшенні густоти 

рослин з 200 до 220 тис. шт./га, тобто при посиленні конкуренції між рослинами. 

Так, при підвищенні густоти з 160 до 180 тис. шт./га маса зерна з волоті 

зменшувалася лише на 0,3 г, з 180 до 200 тис. шт./га – на 0,4 г, з 200 до 220 тис. 

шт./га на 1,3 г і з 220 до 240 тис. шт./га – на 0,5 г. 

Маса 1000 насінин гібридів сорго істотно зменшувалася при збільшенні 

густоти рослин за обох варіантів ширини міжрядь. Зокрема, в середньому за 

роками на варіанті з міжряддями 45 см збільшення густоти рослин з 160 до 240 

тис. шт./га призводило до зниження маси 1000 зерен у гібрида Лан 59 на 2,1 г (5,6 

%); Оггана  – на 0,6 г (1,7 %); Бянка – на 0,5 г (1,5 %); Прайм – на 2,0 г (5,2 %); 

Бургго – на 1,0 г (2,7 %). 

За результатами проведеного кластерного аналізу біометричних 

показників сорго встановлено, що за густотою, не залежно від ширини міжрядь 

гібриди групуються в кластер, що включає варіанти 160-180 тис. шт./га, 

наступний кластер включає варіанти вирощування різних гібридів з густото 200-

220 тис. шт./га та ще один – з густотою в 240 тис. шт./га. А от аналіз урожайних 

та якісних показників сорго зернового показав доволі високу пластичність 

досліджуваних гібридів в реакції на умови вирощування. Однак, 

високопродуктивні гібриди Лан 59 та Бургго за вирощування їх з шириною 

міжрядь 45 см та нормами висіву 200-240 тис. шт./га формували окремий 

кластер. Таким чином, правильно підібрана сортова агротехніка – є передумовою 

розкриття біологічного потенціалу рослин. 
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РОЗДІЛ 4 

УРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ЗЕРНА ГІБРИДІВ СОРГО ЗЕРНОВОГО 

ЗАЛЕЖНО ВІД ГУСТОТИ РОСЛИН ТА ШИРИНИ МІЖРЯДЬ  

 

Урожайність зерна є важливою ознакою, за якою в тому числі й 

формується висновок про агрономічну ефективність та господарську доцільність 

впровадження досліджуваних агротехнічних заходів чи елементів технології у 

виробничі умови [23, 28, 31]. 

Застосування ефективних агротехнічних заходів дозволяє суттєво 

поліпшити ріст та розвиток рослин, тим самим забезпечивши формування ними 

кращого рівня продуктивності. Лише польові дослідження можуть дати 

відповідь на особливості реакції гібридів на такі елементи технології, як ширина 

міжрядь та норма висіву, що в кінцевому підсумку й формують площу живлення 

рослин. Оптимізація площ живлення не нова тема аграрної науки, однак умови 

вирощування та сортовий склад постійно змінюються, а тому вона залишається 

актуальним питанням. 

Ураховуючи агробіологічні особливості сорго не менш важливою ознакою 

є також і забезпечення якісних характеристик врожаю. Адже якість сумарно з 

урожайністю визначає ефективність виробництва та можливість поширення 

елементів технології в агрономічній практиці. Причому якраз в багатьох 

випадках виробничники віддають перевагу саме високій якості отримуваній 

продукції, а не значній об’ємній масі за доволі скромних показників якості 

отриманої продукції [25, 105, 123].  

Елементи структури врожаю сорго, що формувались під впливом 

досліджуваних чинників агротехнології забезпечили значний вплив на процеси 

формування кінцевої продуктивності сорго зернового. Проведений нами аналіз 

впливу генетичних властивостей гібридів культури, густоти рослин та ширини 

міжрядь сорго зернового дає можливість стверджувати, що характер та прояв 

впливу факторів досліду зумовив істотні зміни в формуванні одного з 

визначальних показників  – врожайності зерна сорго (табл. 4.1, додаток А). 
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Таблиця 4.1 

Урожайність зерна гібридів сорго зернового залежно від густоти рослин та 

ширини міжрядь, т/га (середнє за 2018-2020 рр.) 

Гібрид 
(фактор А) 

Ширина міжрядь 
(фактор Б) 

Густота рослин, тис. 
шт./га, (фактор В) 

Урожайність,  
т/га 

1 2 3 4 

Лан 59 

45 

160 7,35 
180 7,65 
200 8,17 
220 8,24 
240 8,40 

70 

160 7,21 
180 7,45 
200 7,83 
220 7,77 
240 7,82 

Оггана 

45 

160 7,01 
180 7,34 
200 7,53 
220 7,54 
240 7,48 

70 

160 6,61 
180 6,62 
200 6,77 
220 6,80 
240 6,71 

Бянка 

45 

160 6,48 
180 7,30 
200 7,98 
220 7,58 
240 7,14 

70 

160 5,88 
180 6,31 
200 6,81 
220 6,50 
240 6,26 

Прайм 45 

160 6,82 
180 6,97 
200 7,74 
220 7,68 
240 8,00 
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Продовження табл. 4.1 

1 2 3 4 

Прайм 70 

160 6,72 
180 6,86 
200 6,98 
220 7,12 
240 7,28 

Бургго 

45 

160 7,42 
180 7,62 
200 8,20 
220 8,25 
240 8,52 

70 

160 6,92 
180 7,03 
200 7,56 
220 7,35 
240 7,57 

Середнє за фактором А 

Лан 59 7,79 
Оггана 7,04 
Бянка 6,82 
Прайм 7,22 
Бургго 7,64 

Середнє за фактором В 

160 6,84 
180 7,12 
200 7,56 
220 7,48 
240 7,52 

Середнє за фактором Б 45 7,62 
70 6,99 

НІР0,05 
А 
Б 
В 

0,32 
0,16 
0,12 
0,22 

 

За роками досліджень найбільш кращим для реалізації біологічного 

потенціалу сорго зернового був 2018 рік, коли в середньому по досліду отримано 

8,91 т/га зерна, в 2019 році отримали 7,53 т/га, а в 2020 році всього 5,47 т/га. 

Причому такі низькі показники урожайності сорго зернового в умовах Київської 

області аж ніяк не пов’язані з посухою, а скоріш навпаки. Так, погодні умови що 

складались в найбільш критичні фази росту та розвитку сорго зернового 
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характеризувались нижчими норми середньодобовими температурами повітря та 

надмірними опадами. Рослини сорго зернового краще переносять посуху та 

нестачу опадів, а ніж надмірну вологість та низькі температури повітря, особливо 

в першій половині вегетації, коли ще на зародковому рівні формуються 

генеративні органи. 

Якщо аналізувати закономірності формування врожайності сорго 

зернового в середньому за роки досліджень, то мінімальні значення були 

отримані по усіх досліджуваних нами гібридах сорго за вирощування їх з 

шириною міжрядь 70 см та густотою посівів 160 тис. шт./га. Що створювало 

оптимальні умови для конкуренції з культурними рослинами сорго зернового 

бур’янів.  

При цьому максимальна урожайність сорго зернового була отримана в 

гібридів Лан 59 та Бургго – 7,79 та 7,64 т/га відповідно, за густотою посівів для 

Правобережної частини Лісостепу України оптимальною було 200 тис. шт./га, 

що сприяло формуванню врожаю в середньому по досліду 7,56 т/га. А також 

кращі значення усередненого рівня урожайності забезпечувала ширина міжрядь 

45 см – 7,62 т/га. 

Слід наголосити увагу на тому, що нами спостережена тенденція до 

зниження прибавки врожайності за поступового зростання густоти посівів на 

прийнятий у досліді крок градації – 20 тис. шт./га. Зокрема, якщо з підвищенням 

норми висіву насіння з 160 до 180 тис. шт./га врожайність зерна сорго в 

середньому підвищувалася на 1,23 т/га, то з підвищенням загущеності з 220 до 

240 тис. шт./га – лише на 0,04 т/га.  

Серед усіх факторів досліду важливе місце займає власне сортовий склад, 

тобто оптимізація технології вирощування виключно під потреби досліджуваних 

нами гібридів. Таким чином, лише з-за таких обставин генотип може забезпечити 

кращі показники росту і розвитку та формування вегетативної маси, а в 

подальшому – врожаю зерна. 

Урожайність гібриду сорго зернового Лан 59 в середньому за роки 

досліджень максимальною була за розміщення рослин з шириною міжрядь 45 см 
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та густотою посівів 240 тис. шт./га – 8,40 т/га. При цьому варіант густоти рослин 

в 220 тис. шт./га статистично достовірно відрізнявся в менший бік, за порівняння 

в межах відхилень найменшої істотної різниці за фактором густоти рослин 

(фактор В). 

За вирощування гібриду Лан 59 з шириною міжрядь 70 см вищий рівень 

урожайності даний гібрид забезпечував за умови густоти рослин в 200 тис. шт./га 

– 7,83 т/га, хоча густота посівів в 220 та 240 тис. шт./га істотно не відрізнялась, 

була в межах похибки досліду, в порівнянні з попередньою.  

В випадку вирощування гібриду Оггана з шириною міжрядь в 45 см кращі 

значення урожайності, статистично однорідні, отримані за густоти рослин на 

рівні 200-220 тис. шт./га. А за ширини міжрядь 70 см статистичної відмінності 

між варіантами густоти рослин від 200 до 240  тис. шт./га не було виявлено, хоча 

кращий рівень продуктивності формувався за густоти в 220 тис. шт./га – 

6,80 т/га. 

Гібрид Бянка за ширини міжрядь в 45 см та густоти посівів 200  тис. шт./га 

забезпечив отримання в середньому за роки досліджень врожаю насіння на рівні 

7,98 т/га, а решта густот істотно відрізнялись за формуванням рівня 

продуктивності посівів. При цьому біологічні особливості досліджуваного 

гібриду навіть за ширини міжрядь в 70 см на аналогічній нормі висіву 

забезпечували урожайність 6,81 т/га. 

Для гібриду Прайм отримано дещо інші закономірності, чим в попередніх 

досліджуваних гібридів, і кращим варіантом ширини міжрядь було 45 см за 

густоти рослин в 240 тис. шт./га, що забезпечувало формування 8,00 т/га зерна. 

Аналогічно, за ширини міжрядь 70 см та густоти рослин в 240  тис. шт./га збір 

зерна становив 7,28 т/га зерна. 

Якщо оцінювати закономірності формування рівня продуктивності в 

гібриду Бургго, то аналогічно попередньому гібриду кращий рівень урожайності 

отримано нами за ширини міжрядь 45 см та густоти рослин в 240  тис. шт./га – 

8,52 т/га зерна. А за ширини міжрядь 70 см та густоти рослин в 240  тис. шт./га 
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збір зерна становив 7,56 т/га зерна. Тобто на рівні статистичної достовірності 

відхилень даних отриманих за густот від 200 до 240 тис. шт./га. 

Відповідно вищі значення продуктивності забезпечували гібриди сорго 

зернового Лан 59 та Бургго, за ширини міжрядь 45 см та густоти рослин в 

240  тис. шт./га – 8,40 та 8,52 т/га. 

Необхідно більш детально визначити частки впливу факторів на 

формування урожайності сорго зернового (рис. 4.1). 

 

 
Рис. 4.1. Частка впливу факторів на урожайність сорго зернового 

 

Як показують дані проведеного аналізу, у формуванні урожайності значна 

частка (40 %) належить власне гібриду. Що означає, що від правильного підбору 

до вирощування в умовах Правобережного Лісостепу України гібридів сорго 

зернового може визначатись до 40 % їх продуктивності. Звичайно це не 

стосується удобрення та інших факторів, які ми не вивчали в своєму досліді. 

Фактор ширини міжрядь перебуває на другому місці і від правильного 

вибору ширини залежить формування 23 % урожайності, а от від густоти рослин 

залежить формування лише 16 % продуктивності рослин. При цьому 
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спостерігається також доволі велика частка взаємодії факторів «гібрид» та 

«густота рослин», а також інших представлених у досліді факторів впливу. 

Отже, зважаючи на те, що за аналізу врожайних даних спостерігається 

чітка закономірність впливу на урожайність сорго зернового густоти рослин, ми 

провели регресійний аналіз даних закономірностей (рис. 4.2). 

 

 
Рис. 4.2. Залежність урожайності сорго від густоти посівів 

 

Виявлені закономірності дозволяють прогнозувати урожайність сорго 

зернового залежно від густоти посівів: y = -0,0002x2 + 0,0778x - 1,1951. 

Адже, всупереч отриманим закономірностям формування максимальної 

продуктивності окремих гібридів сорго зернового за густоти посівів в 220 та 

240  тис. шт./га, в середньому по досліджуваній сукупності більш оптимальною 

є густота посівів в 200 тис. шт./га. Що додатково підкреслює важливість 

оптимізації елементів технології вирощування з огляду на конкретні біологічні 

особливості гібридів сорго зернового. 

4.1. Якість зерна сорго зернового. 

Показники якості зерна сорго важливі не менш, чим отримання високого 

рівня продуктивності рослин. А від комплексу впливів взаємонезамінних 
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факторів залежить власне ефективність технології вирощування сорго зернового 

(таблиця 4.2). 

Таблиця 4.2 

Якість зерна гібридів сорго зернового залежно від густоти рослин та 

ширини міжрядь (середнє за 2018-2020 рр.) 

Гібрид Ширина 
міжрядь, см 

Густота рослин 
тис. шт./га 

Вміст, % на абсолютну суху речовину 
протеїн крохмаль жир клітковина 

1 2 3 4 5 6 7 

Лан 59 

45 

160 10,20 78,52 3,21 2,70 
180 9,90 76,26 3,18 2,42 
200 9,60 73,99 3,12 2,31 
220 9,40 72,48 3,10 2,28 
240 9,10 70,22 3,08 2,32 

70 

160 10,42 82,16 3,35 2,46 
180 10,30 79,28 3,40 2,64 
200 10,00 77,01 3,37 2,56 
220 9,60 73,99 3,35 2,44 
240 9,40 72,48 3,33 2,40 

Оггана 

45 

160 13,27 74,23 3,08 2,27 
180 12,97 72,09 3,42 2,73 
200 12,59 70,26 3,02 1,83 
220 12,34 68,28 3,07 1,92 
240 11,92 66,04 3,02 1,94 

70 

160 13,76 76,91 3,20 1,98 
180 13,51 74,98 3,11 2,27 
200 13,11 72,45 3,11 2,25 
220 12,57 70,23 3,15 2,19 
240 12,39 68,82 3,14 2,39 

Бянка 

45 

160 11,15 76,06 3,61 2,62 
180 10,73 73,90 3,19 2,00 
200 10,44 71,75 3,20 1,75 
220 10,23 70,09 3,26 2,09 
240 9,86 67,98 3,55 2,10 

70 

160 11,44 78,96 3,59 2,37 
180 11,26 76,88 3,51 2,02 
200 10,85 74,58 3,62 2,37 
220 10,43 71,67 3,55 2,61 
240 10,16 70,06 3,59 2,64 
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Продовження табл.4.2 

1 2 3 4 5 6 7 

Прайм 45 

160 11,54 74,28 3,65 2,51 
180 11,16 72,21 3,71 2,65 
200 10,85 69,80 3,63 2,35 
220 10,65 68,48 3,67 2,28 
240 10,27 66,08 3,70 2,75 

Прайм 70 

160 11,85 77,14 3,68 2,58 
180 11,63 74,49 3,61 2,36 
200 11,38 72,92 3,57 2,06 
220 10,88 69,56 3,57 2,37 
240 10,62 68,48 3,58 2,64 

Бургго 

45 

160 10,13 77,70 3,55 2,64 
180 9,75 75,45 3,68 2,50 
200 9,52 73,12 3,69 2,64 
220 9,30 71,69 3,62 2,34 
240 9,00 69,26 3,62 2,31 

70 

160 10,43 80,38 3,69 2,76 
180 10,17 78,82 3,66 2,59 
200 9,93 76,15 3,63 2,38 
220 9,51 73,17 3,56 2,62 
240 9,27 71,44 3,61 2,62 

НІР0,05 
А 
Б 
В  

0,17 
0,10 
0,09 
0,10 

1,32 
0,75 
0,74 
0,82 

0,21 
0,15 
0,16 
0,16 

0,20 
0,14 
0,15 
0,14 

 

Оптимізація агротехнічних заходів елементів технології вирощування 

сорго зернового позитивно впливає на формування в тому числі і якісної 

характеристики зерна. Причому аналогічні закономірності відмічаються при 

аналізі даних не тільки наших експериментальних досліджень, а й в працях 

інших вчених.  

Так, за даними Іваніни В. В., Пашинської К. Л. та Костащука М. В., за 

проведення додаткових заходів догляду істотно покращується якість зерна сорго 

зернового. При цьому в дослідженнях фіксувалось зростання вмісту білка в зерні 

на 0,5–1,8 %, жиру – на 0,08–0,20 %.  

Високий вміст протеїну в досліді забезпечував гібрид Оггана – 12,84 %, та 

вирощування рослин за густот від 160 до 180 тис. шт./га – 11,4 та 11,14 %. А 
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варіанти ширини міжрядь незначно відрізнялась між собою при порівнянні 

усереднених по досліду даних.  

Формування високого рівня урожайності негативно позначилось на 

забезпеченні насіння сорго зернового протеїном. Так, в гібридів Лан 59 та Бургго 

отримано вміст протеїну на рівні 9,79 та 9,70 % відповідно. 

В цілому ж, якщо аналізувати індивідуальну мінливість показників, то в 

гібриду Лан 59 кращий рівень протеїну в зерні був за густоти рослин в 160 тис. 

шт./га за обох ширин міжрядь.  

Для решти досліджуваних гібридів спостерігаються аналогічні 

закономірності формування вмісту протеїну в зерні, а тому нема потреби 

описувати детально це.  

Отже, низька густота рослин сприяє надходженню значних кількостей 

сонячної енергії до фотосинтетичного апарату рослин, що в свою чергу й 

забезпечує формування гарних якісних показників насіння. 

Також варто більш детально визначити частки впливу факторів на 

формування вмісту протеїну в зерні сорго зернового (рис. 4.2). 

 

 
Рис. 4.3. Частка впливу факторів на вміст протеїну в зерні сорго зернового 
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В наших дослідженнях особливості вирощуваних гібридів на 55 % 

визначають вміст протеїну в насінні сорго зернового. А фактор густоти рослин 

визначає на 21 % формування даної ознаки. Що на нашу думку пов’язано зі 

значними біологічними відмінностями в генетично визначеному вмісті в насінні 

досліджуваних гібридів протеїну. 

За даними отриманими в дослідженнях Каленської С. М. та Найденко В.М. 

основний вплив на формування протеїну чинить фактор норми азотних добрив 

(52 %), а ширина міжрядь та гібрид впливають на 32 та 9 % відповідно.  

Кращий вміст крохмалю в досліді забезпечували гібриди Лан 59 – 75,64 % 

та Бургго – 74,72 %, та вирощування рослин за густот від 160 до 180 тис. шт./га 

– 77,64 та 75,43 %. При цьому варіанти ширини міжрядь також відрізнялась між 

собою і при порівнянні усереднених по досліду даних можна стверджувати про 

те, що кращою була ширина в 70 см (74,52 %).  

Аналіз  мінливості показників вмісту крохмалю в насінні сорго зернового 

показує нам, що в гібриду Лан 59 кращий рівень даної ознаки забезпечувало 

вирощування рослин власне за дотримання показників густоти рослин в 160 тис. 

шт./га за обох ширин міжрядь, 78,52 та 82,16 % відповідно. В решти 

досліджуваних гібридів спостерігаються аналогічні закономірності формування 

вмісту клітковини.  

При цьому якраз вирощування рослин сорго за широкорядних посівів з 

міжряддями в 70 см позитивно позначилось на формуванні вмісту клітковини в 

зерні сорго незалежно від досліджуваних нами гібридів. Що на нашу думку теж 

пов’язано з високою ефективністю надходження та використання рослинами 

сонячної енергії на таких варіантах досліду. Рослини сорго, як культури С4 типу 

фотосинтезу, потребують значно більшої інтенсивності надходження 

фотосинтетично активної енергії. 

Зупинимось більш детально на встановленні часток впливу факторів на 

формування вмісту крохмалю в зерні сорго зернового, за результатами 

дисперсійного оцінювання даних досліду (рис. 4.4). 



124 
 

 
Рис. 4.4. Частка впливу факторів на вміст крохмалю в зерні сорго 

зернового 

 

За результатами проведених досліджень встановлено, що найбільш 

істотний вплив на вміст крохмалю в насінні сорго зернового чинив фактор 

«густота рослин» - 46 %, фактор «гібрид» впливав на 23 %, а фактор ширини 

міжрядь на 14 %. 

За даними отриманими в дослідженнях Каленської С. М. та Найденко ВМ. 

на вміст крохмалю в зерні сорго найбільший вплив чинить фактор гібриду (44%), 

а норма застосування азотних добрив – 21 % та ширина міжрядь 20 % відповідно.  

Досліджено, що високий вміст жиру формували гібриди Прайм – 3,64 % та 

Бургго – 3,63 %, а за вирощування рослин за густот від 160 до 180 тис. шт./га – 

3,46 та 3,45 %. Також за ширини міжрядь 70 см отримано кращі значення вмісту 

жиру – 3,46 %. 

В цілому ж, якщо аналізувати індивідуальну мінливість показників, то в 

основному вони перебували в межах відхилень похибки досліду, а тому мали 
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тенденційний характер залежності від факторів досліду. А найбільш істотне 

варіювання спостерігалось відповідно до біологічних особливостей 

досліджуваних гібридів.  

Також в наших дослідженнях виявлено, що кращий вміст клітковини 

спостерігався в гібриду Бургго – 2,54 %, а за вирощування рослин з густотою від 

160 до 180 тис. шт./га – 2,49 та 2,42 %. Також за ширини міжрядь 70 см отримано 

кращі значення вмісту клітковини – 2,42 %. Хоча, аналогічно попередньому 

показнику, варіювання індивідуальної мінливості в основному перебували в 

межах відхилень похибки досліду.  

 

 

Висновки до розділу 4: 

 

Досліджено, що в середньому по досліду, максимальна урожайність сорго 

зернового була в гібридів Лан 59 та Бургго – 7,79 та 7,64 т/га відповідно. Якщо 

узагальнювати дані густоти посівів, то для Правобережної частини Лісостепу 

України оптимальною є 200 тис. шт./га, що сприяє формуванню врожаю в 

середньому 7,56 т/га. Також кращі значення усередненого рівня урожайності 

забезпечувала ширина міжрядь 45 см – 7,62 т/га. 

Якщо аналізувати індивідуальну сортову агротехніку, то кращі значення 

продуктивності можна отримати за вирощування гібридів сорго зернового Лан 

59 та Бургго, за ширини міжрядь 45 см та густоти рослин в 240  тис. шт./га – 8,40 

та 8,52 т/га. 

Визначено, що вищий вміст протеїну в досліді забезпечував гібрид Оггана 

– 12,84 %, та вирощування рослин за густот від 160 до 180 тис. шт./га – 11,4 та 

11,14 %. А варіанти ширини міжрядь незначно відрізнялась між собою при 

порівнянні усереднених по досліду даних. При цьому кращий рівень вмісту 

протеїну в зерні усіх досліджуваних гібридів був за густоти рослин в 160 тис. 

шт./га за обох ширин міжрядь. 
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Встановлено, що кращий вміст крохмалю в досліді забезпечували гібриди 

Лан 59 – 75,64 % та Бургго – 74,72 %, та вирощування рослин за густот від 160 

до 180 тис. шт./га – 77,64 та 75,43 %. При цьому варіанти ширини міжрядь також 

відрізнялись між собою і при порівнянні усереднених по досліду даних можна 

стверджувати про те, що кращою була ширина в 70 см (74,52 %). Аналогічно 

кращий рівень даної ознаки забезпечувало вирощування рослин власне за 

дотримання показників густоти рослин в 160 тис. шт./га за обох ширин міжрядь.  

Досліджено, що якщо аналізувати індивідуальну мінливість показників 

вмісту жиру та клітковини в насінні сорго зернового, то в основному вони 

перебували в межах відхилень похибки досліду, а тому мали тенденційний 

характер залежності від факторів досліду. А найбільш істотне варіювання 

спостерігалось відповідно до біологічних особливостей досліджуваних гібридів.  
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РОЗДІЛ 5 

ЕКОНОМІЧНА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ 

СОРГО ЗЕРНОВОГО В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 

 

Економічна ефективність вирощування сільськогосподарських культур 

визначає їх поширеність до вирощування та власне інтерес до культури з боку 

виробничників. Якщо культура неприбуткова, то не зважаючи на ефективність 

пропонованих нами агротехнічних операцій неможливо буде навіть впровадити 

їх в промислових масштабах. 

Що стосується сорго, то за даними фахівців Синельниківської селекційно-

дослідної станції рентабельність вирощування в Україні в середньому складає 

близько 200 %. Що досить добре, адже переважна більшість 

сільськогосподарських культур мають рентабельність 30-160 %. 

Так, попри агрономічну корисність та невибагливість, з зерна сорго 

отримують спирту не менше, чим з зерна кукурудзи, а тому за переробляння його 

в Україні може бути корисним і для біоенергетичної галузі. 

Окрім того, значне споживання зерна сорго спостерігається в Італії, Іспанії,  

Ізраїлі, Мексиці, Нігерії, Китаї, Індії, США і Ефіопії. А тому за світового 

виробництва в 64,6 млн. тон щорічний приріст складає 4%, що формує потужний 

експортний потенціал для вітчизняного виробництва.  

В той час, за даними отриманими в умовах ТОВ «НВТ «Укрсорго», за 

урожайності сорго зернового в 14,43 т/га, виробничій собівартості 11000 грн./га 

та ціні реалізації 5400 грн./т рентабельність вирощування культури відносить її 

до рівня найбільш прибуткових, адже перевищує 600 %. 

Економічна ефективність вирощування сорго зернового визначалась на 

основі аналізу технологічних карт вирощування та власне підрахунку грошового 

вираження основних витрат на насіння, паливно-мастильні матеріали, добрива, 

засоби захисту рослин, заробітну плату, тощо. Для розрахунків користувались 

ринковими цінами, що склались для основних компонентів технології за цінами 

2021 року (таблиця 5.1). 



128 
Таблиця 5.1 

Економічна ефективність вирощування гібридів сорго зернового залежно 
від густоти рослин та ширини міжрядь (за даними 2018-2020 рр.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Лан 59 

45 

160 333 7230 2299 2240 883 7070 20056 50338 3129 30282 
180 375 7230 2299 2240 883 7070 20098 52418 3026 32321 
200 417 7230 2299 2240 883 7070 20139 55992 2864 35852 
220 458 7230 2299 2240 883 7070 20181 56427 2850 36246 
240 500 7230 2299 2240 883 7070 20223 57527 2808 37304 

70 

160 333 7230 2299 2240 883 7070 20056 49386 3182 29330 
180 375 7230 2299 2240 883 7070 20098 51062 3096 30964 
200 417 7230 2299 2240 883 7070 20139 53609 2973 33470 
220 458 7230 2299 2240 883 7070 20181 53220 2998 33039 
240 500 7230 2299 2240 883 7070 20223 53591 2985 33368 

Оггана 

45 

160 733 7230 2299 2240 883 7070 20456 48043 3317 27587 
180 825 7230 2299 2240 883 7070 20548 50270 3200 29722 
200 917 7230 2299 2240 883 7070 20639 51584 3141 30944 
220 1008 7230 2299 2240 883 7070 20731 51619 3151 30888 
240 1100 7230 2299 2240 883 7070 20823 51266 3182 30443 

70 

160 733 7230 2299 2240 883 7070 20456 45763 3462 25307 
180 825 7230 2299 2240 883 7070 20548 44896 3535 24349 
200 917 7230 2299 2240 883 7070 20639 46401 3447 25761 
220 1008 7230 2299 2240 883 7070 20731 46590 3448 25860 
240 1100 7230 2299 2240 883 7070 20823 45969 3503 25146 

Бянка 

45 

160 1391 7230 2299 2240 883 7070 21114 44363 3660 23249 
180 1565 7230 2299 2240 883 7070 21287 49998 3316 28711 
200 1739 7230 2299 2240 883 7070 21461 54660 3090 33199 
220 1913 7230 2299 2240 883 7070 21635 51928 3254 30293 
240 2086 7230 2299 2240 883 7070 21809 48916 3454 27107 

70 

160 1391 7230 2299 2240 883 7070 21114 40306 3988 19192 
180 1565 7230 2299 2240 883 7070 21287 43200 3775 21913 
200 1739 7230 2299 2240 883 7070 21461 46626 3553 25165 
220 1913 7230 2299 2240 883 7070 21635 44508 3730 22873 
240 2086 7230 2299 2240 883 7070 21809 42880 3884 21071 

Прайм 45 

160 973 7230 2299 2240 883 7070 20696 46726 3434 26030 
180 1095 7230 2299 2240 883 7070 20818 47762 3386 26944 
200 1217 7230 2299 2240 883 7070 20939 53038 3104 32099 
220 1338 7230 2299 2240 883 7070 21061 52599 3143 31538 
240 1460 7230 2299 2240 883 7070 21183 54797 3048 33615 



129 
Продовження таблиці 5.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Прайм 70 

160 973 7230 2299 2240 883 7070 20696 46022 3480 25326 
180 1095 7230 2299 2240 883 7070 20818 47023 3433 26205 
200 1217 7230 2299 2240 883 7070 20939 47808 3400 26868 
220 1338 7230 2299 2240 883 7070 21061 48760 3359 27699 
240 1460 7230 2299 2240 883 7070 21183 49843 3311 28661 

Бургго 

45 

160 493 7230 2299 2240 883 7070 20216 50808 3126 30592 
180 555 7230 2299 2240 883 7070 20278 52206 3061 31929 
200 617 7230 2299 2240 883 7070 20339 56166 2881 35827 
220 678 7230 2299 2240 883 7070 20401 56515 2873 36114 
240 740 7230 2299 2240 883 7070 20463 58345 2802 37882 

70 

160 493 7230 2299 2240 883 7070 20216 47430 3320 27214 
180 555 7230 2299 2240 883 7070 20278 48156 3284 27878 
200 617 7230 2299 2240 883 7070 20339 51794 3090 31455 
220 678 7230 2299 2240 883 7070 20401 50316 3177 29915 
240 740 7230 2299 2240 883 7070 20463 51883 3102 31421 

 

За вирощування сорго зернового в наших дослідженнях, такі статті витрат 

як: вартість добрив, засобів захисту рослин, пального, заробітна плата та інші 

витрати були незмінними. А все тому, що за оптимізації норм висіву та ширини 

міжрядь в основному змінюється кількість висіяного насіння. В той же час 

витрата палива чи добрив буде однакова, так як вони розраховуються з 

врахуванням одиниці площі вирощування – 1 гектару. 

Звичайно, можна стверджувати про те, що у широкорядних посівах 

потрібно буде провести більше міжрядних обробок. Або за ширини міжрядь в 

45 см необхідно буде використати більше засобів захисту рослин від шкідників 

та хвороб. Однак, щоб не порушити принципи єдиної відміни ми не можемо 

запланувати кардинально різні кількості обробок рослин пестицидами, або 

догляду за ними, якщо це не передбачено схемою досліду. 

Таким чином, до найбільш активно змінюваних залежно від схеми досліду 

витрат належить вартість насіння. Причому вона залежить не тільки від норми 

висіву сорго, а й власне цінової політики виробника насіннєвого матеріалу. Так, 

найбільш дешевим є насіння гібриду Лан 59 – вітчизняної селекції, та гібриду 

Бургго. Найбільш дорогий насіннєвий матеріал в гібридів Прайм та Бянка. 
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Таким чином, вищезгадані елементи технології вирощування, та їх 

матеріально-грошовий вартісний вираз вплинули загалом на формування 

витрати на виробництво продукції. Так, мінімальні витрати в нас становили 

20056 грн., а от максимальні по досліду склали – 21809 грн. 

Сформований рівень урожайності забезпечив отримання в гібриду Лан 59 

за ширини міжрядь 45 см та густоти рослин в 220 тис шт./га вартості продукції 

56427, а за густоти посівів 240 тис шт./га – 57527 грн./га. А в гібриду Бургго за 

ширини міжрядь 45 см та густоти рослин в 220 тис шт./га вартість продукції 

склала 56515, а за густоти посівів 240 тис шт./га – 58345 грн./га. 

В досліді кращі показники отриманого прибутку формувались за 

вирощування гібридів Бургго та Лан 59 за ширини міжрядь 45 см та густоти 

посівів 240 тис шт./га – 37882 грн./га та 37304 грн/га. А також, високий рівень 

прибутку отримано за вирощування гібридів Бургго та Лан 59 за ширини міжрядь 

45 см та густоти посівів 220 тис. шт./га – 36114 грн./га та 36246 грн./га. 

Гібрид Оггана максимум прибутку забезпечував за умови вирощування 

його за ширини міжрядь в 45 см та густоти рослин в 200 та 220 тис. шт./га – 

30944 грн./га та 30888 грн./га. 

У гібриду Бянка максимум прибутку отримано за вирощування його з 

шириною міжрядь в 45 см та густоти рослин в 200 тис. шт./га – 33199 грн./га. 

Тоді, як для гібриду сорго зернового Прайм кращий економічний ефект 

забезпечило вирощування його з шириною міжрядь в 45 см та густотою рослин 

в 240 тис. шт./га – 33615 грн./га. 

Важливим питанням визначення ефективності вирощування сорго 

зернового з агрономічної точки зору є встановлення коефіцієнту використання 

фотосинтетично активної радіації (ФАР) посівами (таблиця 5.2). Адже 

економічна оцінка показує ефективність вирощування з точки зору кон’юнктури 

цін, що склались на момент формування певної економічної ситуації на ринку, а 

от визначення коефіцієнтів енергетичної ефективності показує розподіл витрат 

та баланс надходження енергії знову ж таки з точки зору ефективності технології 

вирощування, а не ефективності агротехніки. 
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Таблиця 5.2 

Коефіцієнт використання ФАР гібридів сорго залежно від густоти рослин  

та ширини міжрядь за фазами розвитку, % (середнє за 2018-2020 рр.) 

Гібрид 
(фактор А) 

Ширина міжрядь 
(фактор Б) 

Густота рослин, тис. 
шт./га, (фактор В) 

Коефіцієнт 
використання 

ФАР, % 
1 2 3 4 

Лан 59 

45 

160 1,65 
180 1,73 
200 1,87 
220 1,90 
240 1,89 

70 

160 1,63 
180 1,71 
200 1,81 
220 1,75 
240 1,77 

Оггана 

45 

160 1,61 
180 1,69 
200 1,69 
220 1,71 
240 1,71 

70 

160 1,54 
180 1,47 
200 1,53 
220 1,56 
240 1,55 

Бянка 

45 

160 1,46 
180 1,65 
200 1,83 
220 1,75 
240 1,61 

70 

160 1,33 
180 1,44 
200 1,57 
220 1,46 
240 1,42 

Прайм 45 

160 1,56 
180 1,61 
200 1,74 
220 1,74 
240 1,83 
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Продовження табл. 5.2 

1 2 3 4 

Прайм 70 

160 1,55 
180 1,54 
200 1,58 
220 1,63 
240 1,68 

Бургго 

45 

160 1,67 
180 1,73 
200 1,88 
220 1,90 
240 1,92 

70 

160 1,57 
180 1,61 
200 1,74 
220 1,65 
240 1,72 

 

Кращі параметри коефіцієнтів використання ФАР були зафіксовані нами 

за вирощування гібриду ЛАН 59 з шириною міжрядь 45 см та густоти рослин на 

рівні 220 та 240 тис. шт./га, а за ширини міжрядь 70 см рослини краще 

засвоювали ФАР за густоти посівів 200 тис. шт./га. А в гібриду Оггана кращими 

були густоти 220 та 240 тис. шт./га за обох ширин міжрядь. В той час, як в 

гібриду Бянка оптимальне засвоєння ФАР спостерігалось за густоти посівів в 

200 тис. шт./га. 

За вирощування гібриду Прайм кращими виявились обидві ширини 

міжрядь за максимальної густоти рослин, а от при вирощуванні гібриду Бургго 

найбільш ефективне засвоєння ФАР спостерігалось за ширини міжрядь 45 см та 

густоти рослин на рівні 220 та 240 тис. шт./га, а за ширини міжрядь 70 см 

рослини краще засвоювали ФАР за густоти посівів 200 тис. шт./га. 

Визначення енергетичної ефективності вирощування сорго зернового 

важливе, як альтернатива економічним розрахункам. Адже не завжди останні 

можуть показати реальну ситуацію в плані власне витрат енергії на технологію 

вирощування, оскільки ринкова ціна формується, як баланс пропозиції та 

попиту, і не враховує енергетичну складність виробництва (таблиця 5.3). 
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Таблиця 5.3 

Енергетична ефективність вирощування гібридів сорго зернового залежно 

від густоти рослин та ширини міжрядь (середнє за 2018-2020 рр.) 

Гібрид 
(фактор А) 

Ширина 
міжрядь 

(фактор Б) 

Густота рослин, 
тис. шт./га, 
(фактор В) 

Збір енергії 
з врожаєм, 

ГДж/га 

Витрати 
енергії, 
ГДж/га 

Коефіцієнт 
енергетичної 
ефективності 

1 2 3 4 5 6 

Лан 59 

45 

160 111,26 33,20 3,35 
180 115,86 33,25 3,48 
200 123,75 33,27 3,72 
220 124,72 33,28 3,75 
240 127,15 33,30 3,82 

70 

160 109,15 33,20 3,29 
180 112,86 33,25 3,39 
200 118,49 33,27 3,56 
220 117,63 33,28 3,53 
240 118,45 33,30 3,56 

Оггана 

45 

160 106,19 33,20 3,20 
180 111,11 33,25 3,34 
200 114,01 33,27 3,43 
220 114,09 33,28 3,43 
240 113,31 33,30 3,40 

70 

160 101,15 33,20 3,05 
180 99,23 33,25 2,98 
200 102,56 33,27 3,08 
220 102,98 33,28 3,09 
240 101,60 33,30 3,05 

Бянка 

45 

160 98,05 33,20 2,95 
180 110,51 33,25 3,32 
200 120,81 33,27 3,63 
220 114,77 33,28 3,45 
240 108,11 33,30 3,25 

70 

160 89,08 33,20 2,68 
180 95,48 33,25 2,87 
200 103,05 33,27 3,10 
220 98,37 33,28 2,96 
240 94,77 33,30 2,85 

Прайм 45 

160 103,28 33,20 3,11 
180 105,56 33,25 3,17 
200 117,23 33,27 3,52 
220 116,26 33,28 3,49 
240 121,11 33,30 3,64 
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Продовження табл. 5.2 

1 2 3 4 5 6 

Прайм 70 

160 101,72 33,20 3,06 
180 103,93 33,25 3,13 
200 105,67 33,27 3,18 
220 107,77 33,28 3,24 
240 110,16 33,30 3,31 

Бургго 

45 

160 112,30 33,20 3,38 
180 115,39 33,25 3,47 
200 124,14 33,27 3,73 
220 124,91 33,28 3,75 
240 128,95 33,30 3,87 

70 

160 104,83 33,20 3,16 
180 106,43 33,25 3,20 
200 114,48 33,27 3,44 
220 111,21 33,28 3,34 
240 114,67 33,30 3,44 

 

Перш за все слід акцентувати увагу на тому, що витрати енергії на 

технологію вирощування сорго зернового були стабільними і коливались 

поблизу позначки 33,3 ГДж/га, що викликане незначною відмінністю 

досліджуваних елементів технології в енергетичному плані. Адже, насіння 

різних гібридів сорго оцінюється однаковим енергетичним еквівалентом, а 

відхилення витрат енергії пов’язані з додатковою кількістю насіння та витратами 

на його транспортування і сівбу – досить незначні. 

Таким чином, в досліді кращі показники коефіцієнту енергетичної 

ефективності (КЕЕ) формувались за вирощування гібридів Бургго та Лан 59 за 

ширини міжрядь 45 см та густоти посівів 240 тис. шт./га – 3,82 та 3,87. А також, 

гарний КЕЕ отримано за вирощування гібридів Бургго та Лан 59 за ширини 

міжрядь 45 см та густоти посівів 220 тис. шт./га – 3,75 та 3,75. 

Гібрид Оггана максимум КЕЕ формував за умови вирощування його за 

ширини міжрядь в 45 см та густоти рослин в 200 та 220 тис. шт./га – 3,43 та 3,43. 

А  в гібриду Бянка максимум КЕЕ було спостережено за вирощування його 

з шириною міжрядь в 45 см та густоти рослин в 200 тис. шт./га – 3,63. Тоді як 
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для гібриду сорго зернового Прайм кращий КЕЕ забезпечило вирощування його 

з шириною міжрядь в 45 см та густотою рослин в 240 тис. шт./га – 3,64. 

 

 

Висновки до розділу 5: 

 

Визначено, що вищий прибуток забезпечували гібриди Бургго та Лан 59 за 

ширини міжрядь 45 см та густоти посівів 240 тис. шт./га – 37882 грн./га та 

37304 грн./га. А також, високий рівень прибутку був за вирощування гібридів 

Бургго та Лан 59 за ширини міжрядь 45 см та густоти посівів 220 тис. шт./га – 

36114 грн./га та 36246 грн./га. 

Розраховано, що кращі параметри коефіцієнтів використання ФАР були за 

вирощування гібридів ЛАН 59 та Бургго з шириною міжрядь 45 см та густоти 

рослин на рівні 220 та 240 тис. шт./га, а за ширини міжрядь 70 см рослини краще 

засвоювали ФАР за густоти посівів 200 тис. шт./га.  

Вирахувано, що високі показники коефіцієнту енергетичної ефективності 

(КЕЕ) були отримані за вирощування гібридів Бургго та Лан 59 за ширини 

міжрядь 45 см та густоти посівів 240 тис. шт./га – 3,82 та 3,87. Також, високий 

КЕЕ отримано за вирощування гібридів Бургго та Лан 59 за ширини міжрядь 

45 см та густоти посівів 220 тис. шт./га – 3,75 та 3,75. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. У дисертації наведено теоретичне та практичне рішення науково-

виробничого завдання, яке полягає у оптимізації технології вирощування 

ранньостиглих гібридів сорго зернового  з точки зору ширини міжрядь та густоти 

рослин, що забезпечує максимальну реалізацію їх біологічного потенціалу. 

2. Досліджено, що ранньостиглі гібриди сорго зернового мали різну 

тривалість основних періодів росту та розвитку. Так, в відсотковому 

співвідношенні, максимальна тривалість фази кущення спостерігалась в гібридів 

Бургго та Лан 59 – 20 % від загальної тривалості періоду вегетації та Оггана 

(19 %), а в гібридів Прайм та Бянка – мінімальною (17 %). Найдовший період 

виходу в трубку був в гібриду Бянка, що склав 21 % від загальної тривалості 

вегетації, тоді як в гібриду Оггана 15 %, а в гібридів Бургго та Лан 59 – 17 %. 

Найдовша тривалість періоду викидання волоті (33 %) та формування і 

достигання зерна (39 %) була в гібриду Оггана.  

3. Визначено, що гібриди Оггана та Бургго, що мають швидкий стартовий 

ріст формували максимальну висоту в фазу виходу в трубку за обох варіантів 

ширини міжрядь. Найбільш високорослим був гібриду Лан 59 в фазу кущіння та 

достигання. Так, в фазу достигання, за ширини міжрядь в 45 см рослини мали 

висоту 114,8 см, а за ширини міжрядь 70 см – 116,7 см. А в середині вегетації 

рослини цього гібриду, напротивагу низькорослим, але з гарним стартовим 

ростом гібридам Оггана та Бургго, мали показники висоти близькі до середніх 

значень. 

4. Вирощування сорго зернового з густотою посівів в 160 тис. шт./га 

забезпечувало гарні умови для формування рослинами бур’янів чисельності в 

48,4 шт./м2, тоді як мінімальна їх кількість та маса ідентифікована в посівах з 

густотою в 240 тис. шт./га. Причому найбільш поширеними були наступні види: 

мишій сизий (Setaria glauca) та просо півняче (Echinochloa crus-galli), щириця 

звичайна (Amaranthus retroflexus), гірчак березковидний (Polygonum convolvulus), 
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талабан польовий (Thlaspi arvense), підмаренник чіпкий (Galium aparine), паслін 

чорний (Solanum nigrum) та смілка широколиста (Silene latifolia). 

5. Досліджено, що ширина міжрядь більш істотно впливала на відмінності 

площі листя на широкорядних посівах в бік зростання, а за густоти рослин від 

200 до 240 тис. шт./га отримано відхилення в межах похибки. Площа листя в 

гібриду Лан 59, за ширини міжрядь 45 см в фазу цвітіння становила 35,0, а за 

ширини міжрядь 70 см – 37,1 тис. м2/га, в той час як максимальна площа була 

сформована в гібриду Бургго – 43,3 та 46,1 тис. м2/га.  

6. Високі значення  фотосинтетичного потенціалу були сформовані в 

рослин сорго зернового за густот 220 та 240 тис. шт./га – 0,34 млн. м2/га, а також 

кращою виявилась і ширина міжрядь 70 см – 0,32 млн. м2/га. А по гібридах, в 

міжфазний період викидання волоті – цвітіння кращі показники були в Бянка, за 

ширини міжрядь 45 см – 0,42 та Бургго – 0,33 млн. м2/га.  

7. Визначено, що на час цвітіння- повної стиглості густоти рослин від 200 

до 240 тис. шт./га забезпечили чисту продуктивність фотосинтезу 5,37-5,67 г/м2 

на добу, при цьому кращі показники формувались за ширини міжрядь 45 см. А в 

проміжок часу від викидання волоті до повної стиглості за ЧПФ максимально 

ефективним був гібрид сорго зернового Лан 59, тоді як на другому місці був 

гібрид Прайм – 2,53 та 5,71 г/м2 на добу відповідно.  

8. Досліджено, що за підвищення густоти рослин з 160 до 240 тис. шт./га 

кількість зерен у волоті зменшувалася на 145 шт. (45 см) і 163 шт. (70 см) 

відповідно. Також, зі збільшенням кількості рослин від 160 до 180 тис. шт./га 

довжина волоті сорго зернового в середньому зменшувалася на 0,5 см, тоді як із 

підвищенням густоти посівів з 180 до 200 і з 200 до 220 тис. шт./га – на 0,7 см. 

9. При підвищенні густоти з 160 до 180 тис. шт./га маса зерна з волоті 

зменшувалася лише на 0,3 г, з 180 до 200 тис. шт./га – на 0,4 г, а з 200 до 220 тис. 

шт./га на 1,3 г і з 220 до 240 тис. шт./га – на 0,5 г. Максимальну масу зерна з 

волоті формував гібрид Прайм, що в порівнянні з гібридом Лан 59 більше на 

1,6 г, а порівняно з гібридами Оггана, Бургго і Бянка – на 6,5, 1,4, і 7,9 г 
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відповідно. Також маса 1000 насінин гібридів сорго істотно зменшувалася при 

збільшенні густоти рослин за обох варіантів ширини міжрядь.  

10. Досліджено, що високі значення продуктивності можна отримати за 

вирощування гібридів сорго зернового Лан 59 та Бургго, за ширини міжрядь 

45 см та густоти рослин в 240 тис. шт./га – 8,40 та 8,52 т/га. Високий вміст 

протеїну в досліді встановлено в гібриду Оггана – 12,84 %, та за вирощування 

рослин за густот від 160 до 180 тис. шт./га – 11,4 та 11,14 %. А кращий вміст 

крохмалю був в гібридів Лан 59 – 75,64 % та Бургго – 74,72 %, та за вирощування 

рослин за густот від 160 до 180 тис. шт./га – 77,64 та 75,43 %.  

11. Встановлено, що вищий прибуток був в гібриди Бургго та Лан 59 за 

ширини міжрядь 45 см та густоти посівів 240 тис. шт./га – 37882 грн./га та 

37304 грн./га. При цьому високі параметри використання ФАР та кращі 

показники коефіцієнту енергетичної ефективності (КЕЕ) були отримані за 

вирощування гібридів Бургго та Лан 59 за ширини міжрядь 45 см та густоти 

посівів 240 тис. шт./га – 3,82 та 3,87.  

 

  



139 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

 

В умовах Лісостепу України з метою забезпечення максимального рівня  

реалізації біологічного потенціалу ранньостиглих гібридів сорго зернового та 

отримання максимального збору зерна рекомендується: 

вирощувати гібрид Оггана з шириною міжрядь 45 та густотою посівів 200-

220 тис. шт./га, який забезпечує продуктивність зерна – 6,80 т/га; 

вирощувати гібрид Бянка з шириною міжрядь 45 та густотою посівів 

200 тис. шт./га,  який здатний забезпечити продуктивність зерна 7, 98 т/га; 

 вирощувати гібрид Прайм з шириною міжрядь 45 та густотою посівів 

240 тис. шт./га, який забезпечує продуктивність зерна 8,00 т/га; 

для досягнення максимального рівня продуктивності вирощувати 

високопродуктивні гібриди сорго зернового: Лан 59 та Бургго, за ширини 

міжрядь 45 см та густоти рослин в 240 тис. шт./г, які забезпечують 

продуктивність зерна – 8,40 та 8,52  т/га відповідно. 
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Додаток А 

Урожайність зерна гібридів сорго зернового залежно від густоти рослин та 

ширини міжрядь, т/га  

Гібрид 
(фактор А) 

Ширина 
міжрядь 

(фактор Б) 

Густота рослин, 
тис. шт./га, 
(фактор В) 

2018, 
т/га 

2019, 
т/га 

2020, 
т/га 

1 2 3 4 5 6 

Лан 59 

45 

160 8,94 7,70 5,41 
180 9,59 7,67 5,69 
200 10,27 8,01 6,24 
220 10,22 8,44 6,05 
240 10,18 8,79 6,23 

70 

160 8,62 7,75 5,26 
180 9,14 7,78 5,44 
200 9,38 7,99 6,10 
220 9,27 8,50 5,54 
240 9,30 8,11 6,06 

Оггана 

45 

160 8,89 7,07 5,09 
180 8,64 7,48 5,90 
200 9,19 7,85 5,55 
220 9,25 7,75 5,61 
240 9,01 7,87 5,58 

70 

160 8,13 6,72 4,99 
180 8,05 6,92 4,89 
200 8,34 6,75 5,22 
220 8,34 7,04 5,02 
240 8,35 6,94 4,84 

Бянка 

45 

160 7,86 6,82 4,75 
180 8,49 7,61 5,80 
200 9,75 8,39 5,81 
220 9,20 8,11 5,43 
240 8,77 7,22 5,43 

70 

160 7,26 5,98 4,41 
180 7,57 6,58 4,77 
200 8,30 6,84 5,29 
220 7,94 6,81 4,74 
240 7,82 6,44 4,52 

Прайм 45 

160 8,19 7,19 5,08 
180 8,53 7,09 5,30 
200 9,44 7,98 5,81 
220 9,35 7,78 5,90 
240 9,84 8,13 6,03 
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Продовження табл.  

1 2 3 4 5 6 

Прайм 70 

160 8,22 6,99 4,95 
180 8,67 6,77 5,15 
200 8,47 7,25 5,21 
220 8,59 7,28 5,49 
240 8,79 7,52 5,52 

Бургго 

45 

160 8,88 7,59 5,78 
180 9,14 7,87 5,86 
200 9,89 8,41 6,30 
220 10,16 8,43 6,16 
240 10,37 8,94 6,25 

70 

160 8,49 7,32 4,96 
180 8,53 7,15 5,41 
200 9,55 7,77 5,36 
220 9,12 7,39 5,52 
240 9,00 7,76 5,96 
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