
ЗРОШУВАНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО. Збірник наукових праць. Випуск 73  
 

УДК 633.17:631.52 

DOI https://doi.org/10.32848/0135-2369.2020.73.45 
 

ВМІСТ СУХОЇ РЕЧОВИНИ В ЗЕЛЕНІЙ МАСІ СОРГО ЦУКРОВОГО 
ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ, НОРМ ВИСІВУ, 

БІОПРЕПАРАТУ ТА МІКРОДОБРИВ 

ЧЕРНОВА А.В. – асистент 
https://orcid.org/0000-0003-4380-9320 
ГАМАЮНОВА В.В. – доктор сільськогосподарських наук, профессор 
https://orcid.org/0000-0002-4151-0299 
КОВАЛЕНКО О.А. – кандидат сільськогосподарських наук, доцент 
https://orcid.org/0000-0002-2724-3614 
КОРХОВА М.М. – кандидат сільськогосподарських наук, доцент 
https://orcid.org/0000-0001-6713-5098 

Миколаївський національний аграрний університет 

 

Постановка проблеми. Сорго цукрове є бага- 

тофункціональною сільськогосподарською культу- 
рою, з якої виробляють як продукти харчування 
для людей, так і корми для тварин. В Європі площі 
під сорго кормовим за останні роки збільшились 
через зацікавленість агровиробників, але в Україні 
вони знизились до 24 тис. га, хоча Південь України 
є сприятливим для росту та розвитку даної культу- 
ри [1]. За результатами досліджень вітчизняних та 
закордонних вчених вміст сухої речовини в росли- 
нах сорго сильно різниться і залежить від багатьох 
фаторів, але оптимальну норму висіву насіння та 
застосування позакореневих підживлень рослин 
біопрепаратом і комплексом мікродобрив для 
отримання більшої кількості зеленої маси з гектара 
в умовах Південного Степу України не встановлені, 
отже виникає необхідність у їх дослідженні. 

Аналіз   останніх   досліджень   і  публікацій. 

Сьогодні  вченими  встановлено,  що  на утворення 
100 кг сухої речовини вегетативної маси сорго 
витрачається всього 280-300 кг вологи. Це нижче 
ніж у кукурудзи на 50-80 кг, пшениці і ячменю – в 2 
рази, гороху – в 2,5, люцерни – в 2,8 і соняшнику – 
в 3 рази. В рослинах сорго цукрового утворюється 
в середньому 19% сухої речовини [2]. На Півдні 
України це має вирішальне значення під час відбо- 
ру культур для вирощування [3]. 

Накопичення сухої речовини, за результатами 
досліджень Мєщєрякова А. В., відбувається пос- 
тупово і повільно на початкових етапах росту і 
розвитку рослин [4]. Так, вихід сухої речовини з 
гектару посіву сорго цукрового у фазі 3-5 листків 
був на рівні 0,8-0,12 т/га, у період виходу в трубку 
до 2,91-4,01 т/га, а максимальне значення – у 
період дозрівання зерна (7,9 т/га). 

На вміст сухої речовини у стеблах сорго впливає 
удобрення, про це стверджує за результатами про- 
ведених досліджень Мулярчук О. І. На фоні без доб- 
рив за сортами Силосний 42, Фаворит і Троїстий в 
середньому за роки досліджень цей показник стано- 
вив відповідно 23,0, 20,5 і 22,7%, а на фоні основного 
внесення N90P90K90 – відповідно 24,0, 22,0 і 23,1%. 
Отже, внесення добрив дає прибавку вмісту сухої 
речовини у стеблах сорго цукрового на 1, 1,5 і 0,4% 
[5]. Тієї ж думки притримується Ганженко Олександр 
[6], який вважає, що для досягнення найбільшого 
вмісту сухих речовин (21,20%) у сорту Фаворит потрі- 
бно вносити подвійну норму добрив N160P160K160 та 

сіяти насіння у третій декаді квітня. 
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Влив норми висіву на вміст сухої речовини дос- 
ліджував вітчизняний вчений Курило В. Л. [7]. Він 
стверджує, що кількість сирої та сухої маси у стеб- 
лах і листках зменшуються при збільшенні густоти 
рослин на 1 гектар. Основною причиною він вва- 
жає загущення посівів, яке спричиняє їхнє пригні- 
чення, оскільки при цьому погіршується освітлен- 
ня, зменшується забезпечення рослин елементами 
живлення та вологою. Максимальним вихід сухої 
маси сформовано гібридом Медовий у варіанті з 
нормою висіву насіння 300 тис. штук/га – 25,1 т/га, 
що на 14,21 більше, ніж за норми 100 тис. штук/га. 
У сорту Фаворит цей показник також найбільший за 
норми висіву 300 тис. штук/га – 24,92 т/га, за норми 
100 – 9,34 т/га. 

Такої ж думки дотримується інший український 
вчений, який також стверджує, що на вміст сухої 
речовини у рослинах сорго цукрового найбільший 
вплив мають норми висіву насіння. У гібрида Медо- 
вий за норми висіву 300-400 тис. штук/га вміст сухої 
речовини сформувався на 0,4% більшим, ніж за 
норми 200-200 тис. штук/га. Аналогічна закономір- 
ність спостерігалася у гібрида Довіста. За результа- 
тами дисперсійного аналізу найбільший вплив на 
кількість сухої речовини мали сортові особливості – 
69%, норми висіву лише 9% [8]. Застосування обро- 
бки насіння стимулятором росту Вимпел 2 (0,5 л/т) + 
позакореневого застосування у фазу кущення (0,5 
л/га) впливало на накопичення сухої речовини рос- 
линами сорго цукрового на 20%, біологічні відмінності 
досліджуваних гібридів лише на 9%, ширина міжрядь 
– на 10%, а погодні умови вегетаційного періоду в 
силу їх контрастності по роках досліджень – на 19% 
[9]. Отже, чисельні дослідження свідчать, що для 
отримання високих рівнів сухої речовини у рослинах 
сорго цукрового важливе значення мають як вибір 
оптимального сорту чи гібриду, так і норми висіву та 
застосування мікродобрив. 

Мета. Встановити залежність вмісту сухої ре- 

човини в рослинах сорго цукрового від сортових 
особливостей, норм висіву, біопрепаратів та мік- 
родобрив за вирощування в умовах Південного 
Степу України. 

Матеріали та методика досліджень. Дослі- 

дження проводили упродовж 2013-2015 рр. на 
дослідному полі Навчально-науково-практичного 
центру Миколаївського національного аграрного 
університету, розташованому у посушливій зоні 
Південного Степу України. 
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Ґрунт дослідних ділянок представлений чорно- 
земом південним залишковослабкосолонцюватим 
важкосуглинковим на лесах. Реакція ґрунтового 
розчину нейтральна (рН – 6,8-7,2). Вміст гумусу в 
орному шарі ґрунту (0-30 см) у середньому стано- 
вив 3,3%, а запаси рухомих форм елементів жив- 
лення склали: легкогідролізованого азоту – 62-68 
мг на 1 кг ґрунту, нітратів 22-28 (за Грандваль- 
Ляжу), фосфору (за Мачигіним) – 39-49, обмінного 
калію – 275-329 мг на 1 кг ґрунту. 

Схема досліду включала наступні варіанти: 
Фактор А (сорти та гібриди): Сило 700 Д (St); 

Фаворит; Медовий; Троїстий. 

Фактор В (норми висіву), тис. схожих насінин/га: 
70; 100; 130; (контроль); 160. 

Фактор С (позакореневе підживлення посівів): 
вода (контроль); вода + бактеріальний препарат 
Біокомплекс-БТУ (2 л/га); вода + суміш мікродо- 
брив «Квантум» (мікродобрив «Квантум-Бор 
Актив» (0,3 л/га), «Квантум-АкваСил» (1 л/га), 
«Квантум-Хелат Цинку» (1 л/га), «Квантум-Аміно 
Макс» (0,5 л/га); вода + бактеріальний препарат 
Біокомплекс-БТУ   (2   л/га)  +   суміш мікродобрив 
«Квантум» (мікродобрив «Квантум-Бор Актив» (0,3 
л/га), «Квантум-АкваСил» (1 л/га), «Квантум- 
Хелат Цинку» (1 л/га),  «Квантум-Аміно  Макс» (0,5 
л/га). 

Обробку рослин розчином препаратів з розра- 
хунку 250 л/га проводили двічі у фази: кущення та 
виходу рослин у трубку [10-11]. Усі досліджувані 
препарати включено до переліку допоміжних про- 
дуктів для використання в органічному виробництві 
з врахуванням вимог стандарту міжнародних акре- 
дитованих органів сертифікації з органічного виро- 
бництва та переробки, що є еквівалентним регла- 
ментам ЄС № 834/2007 та № 889/2008, використо- 
вували їх згідно рекомендацій [12-13]. 

Повторність досліду – чотириразова, розміщен- 
ня ділянок рендомізоване. Площа дослідної ділян- 
ки 50 м

2
, облікової – 25 м

2
. 

Агротехніка в дослідах була загальноприйня- 
тою для умов півдня України, крім досліджуваних 
факторів. Попередник – пшениця озима. Вирощу- 
вали сорти та гібриди сорго цукрового, які внесені 
до Державного реєстру сортів рослин, придатних 
до поширення в зоні Степу України. Фенологічні 
спостереження та динаміку накопичення маси 
рослин проводили за методикою державного сор- 
товипробування сільськогосподарських культур. 

Вміст   сухої   речовини   в    зеленій    масі 
сорго цукрового визначали на різних етапах орга- 
ногенезу термостатно-ваговим методом за 
Мойсейченко В. Ф. [14]. 

Статистичну обробку результатів досліджень 
проводили за методом дисперсійного аналізу з 
використанням комп'ютерного програмного забез- 
печення Excel, Agrostat. 

Результати досліджень. Для досягнення за- 

планованої мети було поставлено завдання відно- 
сно дослідження визначити вміст сухої речовини в 
рослинах досліджуваних сортів та гібридів сорго 
цукрового у фазу молочно-воскової стиглості та 
розрахувати умовний вихід сухої речовини з гекта- 
ру посіву. 

За нашими дослідженнями найбільший вміст су- 
хих речовин спостерігався у всіх варіантах однаково 
за норми 160 тис. штук/га та позакореневому піджив- 
ленні сумішшю біопрепарату Біокомплекс-БТУ і ком- 
плексу мікродобрива Квантум. Так, у сорту Сило 700 
Д вміст сухої речовини досяг рівня 31,62%, у сорту 
Фаворит – 30,98%, у гібрида Медовий – 35,73% та у 
гібрида Троїстий – 26,58%. Найнижчі показники отри- 
мано у контрольному варіанті (обробка водою) за 
норми висіву 70 тис. штук/га – 24,75, 24,38, 29,92 та 
20,00% відповідно. 

Максимальний розрахунковий вихід сухої речови- 
ни з 1 га посіву сорго цукрового залежно від дослі- 
джуваних факторів у середньому за 2013-2015 рр. 
отримано в усіх досліджуваних сортів і гібридів у 
варіанті з нормою висіву 130 тис. штук/га та позако- 
реневим підживленням рослин сумішшю бактеріаль- 
ного препарату і комплексу мікродобрив (рис. 1). 

Так, у сорту Сило 700 Д цей показник був на рівні 
14,57 т/га, сорту Фаворит – 19,86 т/га, гібриду Медо- 
вий – 25,11 т/га та гібриду Троїстий – 16,48 т/га. Най- 
нижчі показники отримано у варіанті контрольних 
ділянок    (обробка    водою)     за     норми     висіву  
70 тис. штук/га – 8,09, 11,46, 15,74 та 9,88 т/га відпо- 
відно. Збільшення норми висіву з 70 тис. штук/га до 
100, 130 та 160 тис. штук/га підвищувало цей показ- 
ник у середньому в усіх варіантах обробки на 2,89 
т/га, 4,23 та 3,0 т/га, відповідно 

Застосування позакореневого підживлення 
сприяло підвищенню вмісту сухої речовини у зеле- 
ній масі сорго в середньому в усіх варіантах норми 
висіву. Так, застосування Біокомплекс-БТУ збіль- 
шило показник на 1,87 т/га, суміш мікродобрив 
«Квантум» – на 2,77 т/га, а суміш біопрепарату з 
комплексом мікродобрив – на 3,58 т/га. Незважаю- 
чи на те, що максимальним вміст сухої речовини у 
зеленій масі визначено за норми висіву 160 тис. 
штук/га, найбільший показник виходу  кількості 
сухої речовини з гектару отримано на  ділянках  
130 тис. штук/га. Це пояснюється вищою врожайні- 
стю зеленої маси сорго в усіх сортів і гібридів за 
норми висіву 130 тис. штук/га. 
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Рис. 1. Умовний вихід сухої речовини з 1 га посіву сорго цукрового у фазу молочно-воскової 

стиглості залежно від досліджуваних факторів (середнє за 2013-2015 рр.), т/га 
Примітка* Контроль - обробка водою, БК – біопрепарат Біокомплекс-БТУ, Кв – комплекс мікродобрив 

Квантум 

 
Висновки. В умовах Південного Степу України 

для отримання максимального виходу сухої речо- 
вини (35,73 т/га) необхідно висівати гібрид Медо- 
вий за норми 160 тис. шт. нас/га та проводити 
позакореневе підживлення сумішшю препаратів 
біокомплекс-БТУ та комплексу мікродобрив «Кван- 
тум-Бор Актив» (0,3 л/га), «Квантум-АкваСил» (1 
л/га), «Квантум-Хелат Цинку» (1 л/га), «Квантум- 
АміноМакс» (0,5 л/га) з біопрепаратом «Біокомп- 
лекс-БТУ» (2 л/га). 
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