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УДК 631.95:633.17:(477.7)

ВПЛИВ ГУСТОТИ ПОСІВУ ТА СТРОКІВ СІВБИ 
НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ГІБРИДІВ СОРГО 
ЗЕРНОВОГО В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ

М. О. Бойко,1 аспірант 
ДВНЗ Херсонський державний аграрний університет

У статті представлено результати досліджень впливу густоти по-
сіву та строків сівби на продуктивність гібридів сорго зернового в 
умовах Півдня України. Оцінено потенціал гібридів сорго зернового, 
найбільш адаптованих для умов регіону. Охарактеризовано результа-
ти математичної обробки проведених досліджень.

Ключові слова: сорго зернове, врожайність, гібрид, строк сівби, 
густота посіву, бурштинова кислота.

Постановка проблеми. Сорго зернове є однією з важли-
вих харчових та фуражних культур. Його використовують в 
умовах півдня України в основних посівах і для пересіву за-
гиблих озимих та ярих культур і має значний коефіцієнт роз-
множення [1].

Сорго зернове за своїми вимогами до екологічних факто-
рів навколишнього середовища здатне формувати в умовах 
півдня України високі сталі врожаї  навіть без зрошення [2].

Сорго формує потужну мичкувату кореневу систему, яка 
може досягати глибини двох і більше метрів, тим самим  ви-
користовуючи вологу та поживні речовини, які недоступні для 
більшості вирощуваних на півдні України сільськогосподар-
ських культур. Це породило думку, що сорго «виснажує ґрунт і 
не бажане в сівозмінах», але багатовікова історія вирощуван-
ня цієї культури спростовує такі твердження [3].

Дослідження багатьох авторів вказують на те, що при до-
тримуванні науковообгрунтованої агротехніки вирощування 
сорго зернового (дотримування сівозмін, внесення збалансо-
ваної норми добрив, знищення бур’янів і т.д.) сорго є добрим 
попередником для більшості культур, нарівні з іншими росли-
нами родини тонконогових [4]. 

Сорго зернове має низький коефіцієнт транспірації, ви-
трачає на 1 т продукції (зерна) 280-350 м3 води. Це теплолюби-

© Бойко М.О., 2016 
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ва культура, яка має достатньо довгий період вегетації, який 
коливається в межах від 115 днів для ранньостиглих, та до 
140 днів для пізніх сортів та гібридів. Умови півдня України 
цілком відповідають вимогам сорго до температури та при-
ходу ФАР. Як відомо, пізньостиглі гібриди формують вищий 
урожай зерна, але є ризик їх попадання під осінні заморозки 
та дощі, що ускладнює збирання врожаю [5]. 

Тому актуальним є пошук біологічно активних речовин, які 
б скорочували період вегетації сорго, не знижуючи при цьому 
його врожайності. До таких речовин  належать мікроелемен-
ти та стимулятори росту і розвитку рослин, які застосовують 
у мікродозах і не чинять шкоди навколишньому середовищу, 
як  деякі засоби захисту рослин, та діючи на ферментативну 
систему, не входять до складу кінцевого продукту [6].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Біологічні 
особливості росту та розвитку зернового сорго вивчали багато 
вітчизняних та зарубіжних вчених [2,7]. У наукових досліджен-
нях автори відмічають, що висока врожайність, незначна ви-
багливість до ґрунтових умов, посухостійкість і солестійкість 
дозволяють широко вирощувати цю культуру в посушливих 
районах [8]. Деякі науковці стверджують, що сорго є більш 
пластичним при вирощуванні його в умовах дефіциту вологи 
за високих температур порівняно з іншими кормовими куль-
турами [9].

Однак питання вдосконалення технології вирощування 
нових сортів і гібридів сорго зернового, а саме різної густоти 
стояння рослин за різних строків сівби в умовах півдня Укра-
їни досліджено не повністю.

Ціль та мета досліджень: збільшення продуктивності 
сорго зернового в незрошуваних умовах півдня України шля-
хом оптимізації площі живлення рослин за різних строків сів-
би та виявлення гібридів сорго, найбільш адаптованих для 
умов регіону.

Результати досліджень. Об’єктом досліджень виступа-
ють ростові процеси в рослинах сорго зернового на різних 
етапах онтогенезу під дією досліджуваних факторів. Досліди 
були закладені у 2013-2015 роках на дослідному полі ДВНЗ 
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«Херсонський державний аграрний університет», їх проводи-
ли згідно із загальноприйнятою методикою, площа облікової 
ділянки 50 м2, повторність досліду чотирикратна. При про-
веденні досліду проводили біометричні спостереження шля-
хом визначення висоти рослин, кількості та площі листя, ваги 
надземної маси та кореневої системи, добового приросту та 
продуктивності фотосинтезу. Терміну настання фенофаз, ін-
тенсивності освітлення посівів за ярусами та інші [10].

Схема досліду: 
Фактор А – гібриди сорго зернового: Сонцедар, Прайм, 

Бургго, Спринт W, Даш-Е, Таргго.
Фактор В – густота посівів сорго: 100, 140, 180, 220 тис.

шт./га.
Фактор С – строки сівби: ранній (перша декада травня) та 

пізній (третя декада травня).
Крім цього на окремих ділянках вивчали дію препарату 

«Міфосат», бору і бурштинової кислоти на тривалість періоду 
вегетації та продуктивність гібридів сорго зернового. Агротех-
ніка при проведенні дослідів була типовою для вирощування 
сорго зернового в умовах півдня України.

Рік початку проведення досліджень (2013) відзначався ма-
лосніжною зимою і сухою весною, тому запас вологи в метро-
вому шарі ґрунту був на рівні 80 мм, що становить близько 
70% середньо багаторічного значення. Літо було також посуш-
ливим, з загальною кількістю опадів майже 90 мм і мало на 
30% більше днів з суховіями, порівняно з багаторічними дани-
ми. Це негативно вплинуло на продуктивність гібридів сорго. 
Погодні показники 2014 та 2015 років досліджень були більш 
сприятливими для вирощування сорго зернового.

Дані, що свідчать про вплив досліджуваних факторів на 
врожайність гібридів сорго зернового у 2013-2015 роках,  на-
ведено в таблиці 1.
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Таблиця 1
Вплив густоти посівів на урожайність гібридів сорго 

зернового (Середнє за 2013-2015 рр., т/га)

Гібрид 
Густота посіву, тис.шт./га

100 140 180 220

Сонцедар 5,64 6,54 4,88 4,79

Прайм 3,20 4,54 4,62 3,83

Бургго 4,38 5,50 5,00 4,29

Спринт W 2,96 2,93 3,16 3,49

Даш-Е 4,55 6,23 6,69 5,26

Таргго 3,83 4,98 5,60 4,58

Сонцедар 2,67 2,18 2,29 2,05

Прайм 1,75 2,43 1,70 1,60

Бургго 1,93 2,39 1,94 2,28

Спринт W 1,43 1,39 1,25 1,45

Даш-Е 3,29 3,52 3,96 3,96

Таргго 2,59 2,61 3,20 2,64

НІР05 -  фактор: А - 0,06 т/га - 0,29 т/га
                          В - 0,07 т/га - 0,32 т/га
                          С - 0,07 т/га - 0,35 т/га
                      АВС - 0,13 т/га - 0,50 т/га
Аналізуючи показники, наведені в таблиці 1, ми можемо 

стверджувати, що досліджувані фактори значно впливали на 
продуктивність сорго зернового.

Найбільше на продуктивність сорго зернового впливає ге-
нетичний фактор. Максимальну врожайність на рівні 6,69 і 
6,54 т/га сформували гібриди сорго Даш-Е та Сонцедар при 
ранньому строку сівби: Даш-Е – при густоті посіву 180 тис.
шт./га, а Сонцедар – при 140 тис.шт./га. Інші гібриди зна-
чно їм поступалися, так, гібрид Прайм (стандарт) забезпечив 
найвищу врожайність – 4,62 т/га при густоті 180 тис.шт./га, 
Бургго – 5,50 т/га за густоти 140 тис.шт./га, а гібрид Таргго – 
5,60  т/га за густоти 180 тис.шт./га. 
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Слід вказати, що у гібридів Прайм та Бургго спостеріга-
ли на період дозрівання зерна полягання 25-30% стеблестою, 
що ускладнювало їх механічне збирання. Гібрид Спринт W не 
сформував волоті у 2013 році через посуху.

За пізнього строку сівби максимальну врожайність сфор-
мували гібриди Даш-Е – 3,96 т/га  при густотах 180 та 220 тис.
шт./га та Таргго – 3,20 т/га при густоті 180 тис.шт./га. Гібрид 
Сонцедар  сформував 2,67 т/га зерна лише при густоті 100 тис.
шт./га, при інших густотах урожай був значно нижчим. Гібрид 
Прайм виявився найпродуктивнішим при густоті 140 тис.шт./
га з урожайністю на рівні 2,43 т/га, а Спринт W, як і за ран-
нього строку сівби, посідав останнє місце у рейтингу гібридів.

При математичній обробці отриманих даних встановлено, 
що строки сівби та густота стояння рослин по-різному впли-
вають на формування врожайності гібридного складу сорго 
зернового. У всіх випадках при ранніх строках сівби форму-
ється стабільно висока урожайність гібридів сорго зернового в 
порівнянні з пізніми строками сівби (рис. 1-а, 1-б). За 2013-
2015 роки досліджень визначено, що ранній строк сівби гібри-
дів сорго зернового забезпечує можливість отримати середню 
врожайність гібридного складу 49,0±21,0 ц/га, що в 1,82 рази 
більше за врожайність отриманої в результаті пізнього строку 
сівби, середнє значення – 26,9±10,8 ц/га. Значна неоднорід-
ність отримання врожаю сорго зернового залежить від різних 
умов густоти стояння рослин (рис. 1-в). Найбільше середнє зна-
чення врожайності гібридного складу спостерігали при нормі 
висіву 140 тис.шт./га – 39,2 ц/га, при 180 тис.шт./га – 38,2 ц/
га, 220 тис.шт./га – 34,8 ц/га і найменше при 100 тис.шт./
га – 32,4 ц/га. Найбільш адаптивними можливостями до клі-
матичних умов південного Степу України в період досліджень 
характеризувався гібрид Даш-Е (рис.1-г), його середня вро-
жайність за роки досліджень при різних строках сівби скла-
ла 46,9±5,2 ц/га, найнижчу врожайність забезпечив гібрид 
Спринт W – 27,3±6,4 ц/га. Добру адаптивну можливість про-
явили гібриди Сонцедар (41,1±5,5 ц/га) і Таргго (37,5±5,3 ц/га).



101Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2016. – Вип. 3

а)

б)

  в)   г)
Рис. 1. Формування врожайності гібридного складу сорго зернового залежно від 

густоти стояння рослин та строків сівби за 2013-2015 рр.: 
а) розподіл за густотою стояння, тис. шт./га; б) розподіл за гібридним 
складом; в) середнє значення врожайності та довірчий інтервал (0,95) 
в залежності від густоти стояння; г) середнє значення врожайності 

та довірчий інтервал (0,95)  залежно від гібридного складу
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Стосовно застосування мікроелементів та стимуляторів 
росту для прискорення терміну дозрівання сорго зернового, 
одержані результати свідчать, що борна кислота при обро-
бітку посівів у фазу закладки волоті (5-7 листків) забезпечила 
приріст урожаю на рівні 8-10% залежно від гібридів та незна-
чно прискорювала дозрівання зерна. 

Препарат «Міфосат», який містить 9 мікроелементів, збіль-
шував урожайність зерна на 18-22% і суттєво не впливав на 
термін стиглості. Бурштинова кислота забезпечила приріст 
врожаю на 12-15% і прискорила дозрівання зерна на 7-8 днів, 
що вказує на перспективність її  використання. 

Висновки. 1. Досліджувані гібриди сорго зернового є пер-
спективними для вирощування в посушливих умовах Півдня 
України.

2. У 2013-2015 роках максимальну врожайність на рівні 
6,69-6,54 т/га забезпечили при густоті посівів 180 та 140 тис.
шт./га гібриди Даш-Е та Сонцедар за раннього строку сівби.

3. Гібриди Прайм та Бургго виявили здатність до поляган-
ня на період дозрівання зерна.

4. За пізнього строку сівби найвищу зернову продуктивність 
на рівні 3,96 т/га забезпечив гібрид Даш-Е густотою 180 та 220 
тис.шт./га, а Сонцедар –при густоті посівів 100 тис.шт./га.

5. Гібрид Спринт W за пізнього строку сівби у 2013 році не 
сформував волоті, а гібрид Прайм (стандарт) мав продуктив-
ність при густоті 140 тис.шт./га на рівні 2,43 т/га.

6. Застосування бурштинової кислоти для обробки посівів у 
фазу закладки волоті забезпечує приріст урожаю гібридів сорго зер-
нового на рівні 12-15% і прискорює дозрівання зерна на 7-8 днів.

Перспективи подальших досліджень. Економічна ви-
гідність та перспективність соргових культур можлива в Укра-
їні лише тоді, коли їх вирощування буде забезпечене науковим 
супроводом – технологіями та новими високопродуктивними 
сортами і гібридами. На жаль, недостатньо уваги приділяється 
дослідженням із розробки сучасних технологій вирощування, 
а нові наукові розробки повільно впроваджують у виробни-
цтво. Вирощування сорго зернового на сьогодні є перспектив-
ним і потребує докладного вивчення. 
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M. Boiko. The impact of sowing density and time on the productivity of 
grain sorghum hybrids under conditions in the South of Ukraine.

The paper represents the results of the research on the impact of sowing 
density and time on the productivity of grain sorghum hybrids under conditions in 
the South of Ukraine. It evaluates the potential of grain sorghum hybrids which are 
the most adapted for the conditions of the region. The study characterizes the results 
of mathematical processing of the conducted research.
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