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АНОТАЦІЯ 

Грабовський М.Б. Агротехнологічне обґрунтування вирощування 

кукурудзи та сорго цукрового для виробництва біогазу. Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 

сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.09 «Рослинництво»  

(201 – Агрономія). ДУ Інститут зернових культур Національної академії 

аграрних наук України, Дніпро, 2019.  

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове 

розв’язання наукової проблеми щодо підвищення продуктивності кукурудзи і 

сорго цукрового для виробництва біогазу на основі визначення особливостей 

формування одновидових і сумісних посівів цих біоенергетичних культур та 

розробки елементів технологій їх вирощування, залежно від оптимізації 

сортименту гібридів (сортів), площі живлення рослин, строків сівби, рівня 

мінерального живлення, заходів контролювання чисельності бур’янів та 

погодних умов вегетаційного періоду.  

У дисертаційній роботі проаналізовано стан та результати досліджень 

вітчизняних та закордонних дослідників щодо формування 

високопродуктивних агрофітоценозів кукурудзи і сорго цукрового в 

одновидових і сумісних посівах. Обґрунтовано необхідність проведення 

досліджень з впливу окремих елементів технології вирощування на 

продуктивність кукурудзи і сорго цукрового як біоенергетичних культур для 

виробництва біогазу. 

Вперше виявлено закономірності формування високопродуктивних 

агрофітоценозів кукурудзи і сорго цукрового, як біоенергетичних культур для 

виробництва біогазу. Теоретично обґрунтовано та експериментально 

встановлено особливості формування та реалізації продуктивності кукурудзи і 

сорго цукрового в одновидових та сумісних посівах. Експериментально 

визначено оптимальні дози добрив, строки сівби, густота стояння рослин, 

ширина міжрядь, заходи контролювання чисельності бур’янів у посівах 
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кукурудзи і сорго цукрового за одновидової і сумісної сівби. 

Удосконалено елементи технології вирощування кукурудзи і сорго 

цукрового за одновидової та сумісної сівби як біоенергетичних культур для 

виробництва біогазу. Дістали подальшого розвитку наукові положення щодо 

управління процесами росту й розвитку рослин кукурудзи і сорго цукрового в 

сумісних посівах. 

Встановлено, що на формування продуктивності кукурудзи і сорго 

цукрового суттєво впливали мають гідротермічні умови липня - серпня. 

Несприятливі кліматичні умови в цей період зумовлюють зменшення 

врожайності зеленої маси кукурудзи на 38,5–46,3 % і сорго цукрового – на 

28,7–38,5 % порівняно з кращими за вологозабезпеченістю роками. 

Продуктивність посівів кукурудзи залежить від їх сортових 

особливостей. Більш адаптованими до умов регіону є гібриди кукурудзи 

Моніка 350 МВ і Бистриця 400 МВ. У середньому за роки досліджень 

урожайність зеленої маси була в межах 50,1–53,2 т/га, сухої – 15,3–17,0 т/га, 

розрахунковий вихід біогазу – 10,7–11,9 тис. м
3
/га.  

Внесення мінеральних добрив підвищувало інтенсивність ростових 

процесів у гібридів кукурудзи, сприяло кращому використанню вологи та 

формуванню генеративних органів і збільшенню урожайності зеленої і сухої 

маси.  

Встановлено, що залежно від гібрида, урожайність зеленої та сухої маси 

кукурудзи за сівби при температурі ґрунту на глибині загортання насіння 6–

8°С порівняно з варіантом 10–12°С зменшувалась на 13,1–25,8 та 15,2–27,4 % 

відповідно.  

За сприятливих умов вегетаційного періоду (ГТК = 1,22–1,82), 

ранньостиглий і середньоранній гібриди кукурудзи максимальну урожайність 

зеленої маси формують за густоти стояння рослин 120 тис. шт./га                     

(55,6–58,0 т/га), середньостиглий – 100 тис. шт./га (52,4–57,8 т/га), а 

середньопізній – 90 тис. шт./га (59,0–62,8 т/га). При погіршенні умов (ГТК = 
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0,62–0,65) всі досліджувані гібриди найвищі значення цього показника мали за 

густоти стояння рослин 90 тис. шт./га – 32,0–36,4 т/га.  

Не відмічено суттєвої різниці у розрахунковому виході біогазу гібридів 

кукурудзи залежно від ширини міжрядь, цей показник знаходився в межах 8,0–

10,4 тис. м
3
/га, залежно від варіанта досліду. 

Урожайність зеленої маси гібридів кукурудзи різних груп стиглості при 

відсутності заходів контролювання чисельності бур’янів знижується на 35,1–

46,2 %. Застосування ґрунтового гербіциду Харнес (2,5 л/га) перед сівбою і 

післясходового МайсТер Пауер (1,25 л/га) у фазі 3–5 листків забезпечує 

урожайність зеленої і сухої маси на рівні 46,0–57,4 і 13,2–18,8 т/га та 

розрахунковий вихід біогазу 6,6–9,3 тис. м
3
/га. 

Існує висока кореляційна залежність між урожайністю зеленої маси 

сорго цукрового та коефіцієнтом ГТК (r=0,87), а відносно розрахункового 

виході біогазу – слабка (r=0,38). Використання сорту сорго цукрового Силосне 

42 і гібрида Довіста дає змогу отримати 3,90–8,47 тис. м
3
/га біогазу.  

Максимальні показники розрахункового виході біогазу відмічені при 

вирощуванні гібрида Довіста на фоні внесення N100P80K80 – 7,9 тис. м
3
/га. 

Урожайність зеленої та сухої маси у сорго цукрового сорту Силосне 42 і 

гібрида Довіста мали найвищі значення при вирощуванні з міжряддям 45 см та 

густотою стояння рослин 250 тис. шт./га – 70,5 і 79,8 та 16,0 і 18,9 т/га 

відповідно. За вирощування сорго цукрового за цієї густоти та з міжряддям 70 

см продуктивність культури була меншою на 9,8–15,6 %. 

Урожайність зеленої маси сумісних посівів кукурудзи і сорго цукрового 

була вищою на 6,6–30,5 т/га, сухої – на 3,5–5,7 т/га, а розрахунковий вихід 

біогазу збільшився на 9,5–44,7 % порівняно з одновидовою сівбою цих 

культур. 

В сумісних посівах кукурудзи і сорго цукрового відмічено зменшення 

морфо-біологічних показників як у сорго цукрового, так і кукурудзи порівняно 

з одновидовими посівами, крім висоти рослин, яка зростала на 7,9–18,6%. 

Максимальний розрахунковий вихід біогазу був за вирощування кукурудзи і 
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сорго цукрового в сумісних посівах на фоні внесення мінеральних добрив 

N120P120K120 – 11,0 тис. м
3
/га.  

На варіанті з міжряддям 45 см та густотою рослин кукурудзи 70 тис. 

шт./га і сорго цукрового 140 тис. шт./га у сумісних посівах кукурудзи і сорго 

цукрового, вихід зеленої маси зростав на 4,6 т/га, сухої речовини – на 0,8 т/га, 

біогазу – на 0,4 тис.м
3
/га порівняно з аналогічним варіантом з міжряддям 70 см.  

Спостерігалась тенденція до зменшення врожайності зеленої і сухої маси 

від варіанта першого строку сівби кукурудзи до четвертого у сумісних посівах 

із сорго цукровим, при цьому достовірної різниці між варіантами досліду не 

відмічено. Суттєвої різниці у розрахунковому виході біогазу між строками 

сівби кукурудзи не відмічено і цей показник у роки досліджень був у межах 

5,5–11,2 тис. м
3
/га. 

Використання грунтового гербіциду Примекстра TZ Голд (4,5 л/га) в 

сумісних посівах забезпечило максимальну урожайність зеленої маси –                   

76,2 т/га і збору сухої речовини – 19,1 т/га. Достовірної різниці між 

досліджуваними заходами контролювання чисельності бур’янів за 

розрахунковим виходом біогазу не відмічено. 

В лабораторних умовах за виходом біогазу на одиницю маси сухої 

органічної речовини найвищі значення відмічено у гібрида Моніка 350 МВ – 

540,8 л×кг
 

СОР. Максимальні значення розрахункового виході біогазу та 

метану на основі вмісту елементів живлення в зеленій масі отримано з суміші  

кукурудзи Моніка 350 МВ і сорго цукрового Довіста – 10,2 та 5,9 тис. м
3
/га. 

Одержано високі показники економічної ефективності за сумісної сівби 

гібридів сорго цукрового Довіста і кукурудзи Бистриця 400 МВ: умовно чистий 

прибуток становив 10165,5 грн/га, а рівень рентабельності – 194,6 %, що на 

1604,0–5043,7 грн/га та 27,6–92,2 % більше порівняно з одновидовими 

посівами цих культур відповідно. 

За удосконаленої технології, яка включає сумісну сівбу гібридів 

кукурудзи Моніка 350 МВ і сорго цукрового Довіста з шириною міжрядь 45 см 

і густотою стояння рослин кукурудзи – 70 тис. шт./га, сорго цукрового –             
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140 тис. шт./га, внесення добрив N80P80K80 та грунтового гербіциду Примекстра 

TZ Голд 500 SC, к.с. врожайність зеленої і сухої маси зростає на 10,7 і 2,8 т/га, 

а розрахунковий вихід біогазу – на 1,3 тис. м
3
/га, порівняно з традиційною. 

Ключові слова: кукурудза, сорго цукрове, біогаз, строки сівби, рівень 

мінерального живлення, спосіб сівби, густота стояння, ширина міжрядь, 

бур’яни, врожайність, продуктивність. 

 

ANNOTATION 

Grabovskyі M. Agrotechnological substantiation of corn and sweet sorghum 

cultivation for biogas production. Qualifying scientific work of the rights of 

manuscripts. 

Thesis for a Doctor of Agricultural Sciences degree on specialty 06.01.09 

“Plant Growing” (201 – Agronomy). Institute of Cereals of the National Academy of 

Agrarian Sciences of Ukraine, Dnipro, 2019.  

In the dissertation the theoretical synthesis and a new solution of the scientific 

problem concerning increase of sorghum and corn productivity are given on the basis 

of determination of the formation peculiarities of the single-species and compatible 

crops of these bioenergetic plants as well as the development of technologies 

elements for their cultivation, depending on optimization of the assortment of 

hybrids (varieties), feed area plants, timing of sowing, level of mineral nutrition, 

measures of protection against weeds and weather conditions of the growing season. 

In the dissertation, the state and results of domestic and foreign researchers 

concerning formation of high-yield agrophytocenoses of sorghum and corn in single-

species and compatible crops are analyzed. The necessity of conducting research on 

the influence of separate elements of cultivation technology on the productivity of 

sweet sorghum and corn as bioenergetic crops for biogas production is substantiated. 

For the first time the patterns of high-yield agrophytocenoses of sorghum and 

corn formation as bioenergetic crops for biogas production were revealed. The 

peculiarities of establishment and realization of sweet sorghum and corn productivity 

in single-species and compatible crops are theoretically substantiated and 
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experimentally established. Optimal doses of fertilizers, time of sowing, plant 

density, row spacing, measures for controlling the number of weeds in sorghum and 

corn crops for single-species and compatible crops were experimentally determined. 

The elements of the cultivation technology of sweet sorghum and corn for 

single-species and compatible crops as bioenergetic plants for biogas production 

have been improved. Further development of scientific management in growth and 

development processes of sweet sorghum and corn plants in compatible crops was 

obtained. 

It has been established that the hydrothermal conditions of July-August has a 

significant influence on the production of sweet sorghum and corn. Unfavorable 

climatic conditions in this period lead to a decrease in the yield of green mass in corn 

on 38,5–46,3 % and sweet sorghum on 28,7–38,5 % compared to the years with 

better moisture supply. 

The productivity of corn crops depends on their varietal characteristics. More 

adapted to the conditions of the region are hybrids of corn Monika 350 MB and 

Bystrytsia 400 MV. On average, over the years of researches, the yield of green mass 

was in the range of 50,1–53,2 t/ha, dry mass – 15,3–17,0 t/ha, estimated output of 

biogas – 10,7–11,9 thsd m
3
/ha. 

Applying mineral fertilizers increased the intensity of growth processes in corn 

hybrids, contributed to better use of moisture and the formation of generative organs 

and increased the yield of green and dry mass. The highest green mass yield and 

estimated biogas output were obtained at hybrid Bystrytsia 400 MV, when 

N100P80K80 was applyied – 52,8 t/ha and 11,0 thsd m
3
/ha. 

It was established that, depending on the hybrid, the yield of green and dry 

mass of corn decreased on 13,1–25,8 and 15,2–27,4 % when sowing at soil with 

temperature at the depth of seeding 6–8°С compared with the variant 10–12°С. 

Under favorable conditions of the growing season (GTC = 1.22–1.82), early–

maturing and middle–early hybrids of corn, form the maximum yield of green mass 

with the density of plant standing 120 thsd. pcs./ha (55,6–58,0 t/ha), the middle-

maturing – 100 thsd. pcs./ha (52,4–57,8 t/ha), and the middle-late – 90 thsd. pcs./ha 
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(59,0–62,8 t/ha). With deteriorating conditions (GTC = 0,62–0,65), all investigated 

hybrids had the highest values of this indicator with the density of plants standing     

90 thsd. pcs./ha – 32,0–36,4 t/ha. 

When narrowing the inter-row spacing from 70 to 45 cm, an increase in the 

photosynthetic potential of corn hybrids from different maturity groups, as well as 

the yield of green and dry mass and a decrease in the water consumption coefficient 

on 5,3–7,6 % were noted.  

There is a high correlation between the yield of green mass of sweet sorghum 

and the coefficient GTC (r = 0,87), and with the estimated output of biogas is weak (r 

= 0,38). Using the sorghum variety Sylosne 42 and hybrid Dovista as bioenergetic 

crops can give 3,90–8,47 thsd. m
3
/ha of biogas. The maximum indexes of the 

estimated output of biogas are noted during the cultivation of hybrid Dovista on the 

background with applying N100P80K80 – 7,9 thsd. m
3
/ha. 

The maximum yield of green mass of sweet sorghum and estimated output of 

biogas was obtained in the variety Sylosne 42 and hybrid Dovista in the third sowing 

period (at a soil temperature 12–14 ° С) – 74,8 and 83,7 t/ha as well as 6,9 and 8,1 

thsd m
3
/ha. 

The yield of green and dry mass in the variety Sylosne 42 and hybrid Dovista 

were of the highest value when cultivated with a row spacing 45 cm and a plant 

density 250 thsd pcs/ha – 70,5 and 79,8 as well as 16,0 and 18,9 t/ha. The 

productivity of the crop was lower on 9,8–15,6 %, when cultivating sweet sorghum 

with this density and inter-row spacing 70 cm. 

The yield of green mass of compatible crops of sweet sorghum and corn was 

higher on 6,6–30,5 t/ha, dry – on 3,5–5,7 t/ha, and the estimated output of biogas 

increased on 9,5–44,7 % compared to single-species sowing of these crops. 

In the compatible crops of sweet sorghum and corn, a decrease in 

morphological and biological parameters was observed in both – sorghum and corn, 

compared to single-species crops, except for plant height, which increased on 7,9–

18,6 %. The maximum estimated output of biogas was when cultivating sweet 

sorghum and corn in the compatible on the background with applying mineral 
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fertilizers N120P120K120 – 11,0 thsd. m
3
/ha. 

Due to the increase in the number of plants per unit area of compatible crops 

of sweet sorghum and corn, in the variant with an inter-row spacing 45 cm and the 

density of corn plants 70 thsd pcs/ha and sweet sorghum 140 thsd. pcs./ha, the yield 

of green mass increased on 4,6 t/ha, dry mass – on 0,8 t/ha, biogas – on 0,4 thsd 

m
3
/ha compared to the same variant with an inter-row spacing 70 cm. 

There is a tendency to decrease the yield of green and dry mass from the 

variant of the first sowing of corn to the fourth in the compatible crops with sweet 

sorghum, but there was no significant difference between the variants of the 

experiment. There was no significant difference in the estimated output of biogas 

between the dates of corn sowing and this index in the years of research was in the 

range                                     5.5–11.2 thsd m
3
/ha. 

In the laboratory conditions, the highest values of biogas output per unit mass 

of dry organic matter were obtained from hybrid Monika 350 MV – 540,8 l×kg. The 

maximum values of the estimated output of biogas and methane based on the content 

of nutrients in the green mass are obtained from a mixture of corn Monika 350 MV 

and sorghum Dovista – 10,2 and 5,9 thsd. m
3
/ha. 

High rates of economic efficiency were obtained in compatible crops of 

hybrids sweet sorghum Dovista and corn Bystrytsia 400 MV: conditionally net profit 

was 10165,5 UAH/ha, and the profitability rate was 194,6 %, which is 1604,0–

5043,7 UAH/ha and 27,6–92,2 % more compared to single-species crops of these 

plants. 

According to the improved technology, which includes the compatible sowing 

of hybrids corn Monika 350 MV and sweet sorghum Dovista with a width between 

rows 45 cm and the density of corn plants standing 70 thsd pcs/ha, sweet sorghum – 

140 thsd pcs/ha, fertilizer N80P80K80 and the post-emergence herbicide Primextra TZ 

Gold 500 SC, c.s., the yield of green and dry mass increases on 10,7 and 2,8 t/ha, and 

the estimated output of biogas – on 1,3 thsd m
3
/ha, compared to the traditional one. 

Key words: corn, sweet sorghum, biogas, hybrid, dates of sowing, level of 

mineral nutrition, method of sowing, density of standing, width of rows, weeds, 
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ВСТУП 

 

Одним із найбільш перспективних альтернативних відновлювальних 

екологічно чистих джерел енергії є біомаса рослинного походження. Значну 

увагу в світі приділяють проблемі переробки біомаси з метою отримання 

біопалива. Біомаса в енергетиці може бути використана безпосередньо шляхом 

спалювання, або як сировина, після попередньої переробки якої отримують 

дизельне паливо, етанол або газ. У той час як виробництво біоетанолу та 

біодизеля викликає все більше питань, а витрати на їх виробництво є високими, 

кількість заводів із виробництва біогазу в ЄС протягом останніх років постійно 

зростає. 

Енергетичні рослини відрізняються високою врожайністю і 

невибагливістю до умов вирощування. В перерахунку на еквівалент енергії, 

витрати на вирощування таких культур значно менші, ніж вартість 

енергоносіїв, отриманих від традиційних джерел. Використання рослинної 

біомаси, за умови її безперервного відновлення, не призводить до збільшення 

концентрації вуглекислого газу в атмосфері. Важливим у збільшенні 

продуктивності біологічного палива є використання всієї рослини, а не лише її 

частин. Це друге покоління біологічного палива, яке все ще досліджується і 

розвивається.  

Використання біологічних видів палива, як відновлюваних ресурсів 

енергії – один із стратегічних напрямів розвитку людської цивілізації. 

Важливим є впровадження енергозберігаючих технологій, орієнтованих на 

отримання максимальної продуктивності посівів певної культури. 

Актуальність теми. Україна має певні проблеми у забезпеченні 

економіки і населення традиційними енергоресурсами, особливо, нафтою та 

газом, які в основному імпортуються з інших країн. Частка відновлюваних 

джерел енергії в Україні становить 1,6 %, що в 6 разів нижче, ніж у 

Європейському Союзі. 

Незважаючи на низький рівень використання відновлюваної енергетики 

сьогодні, в Україні є всі передумови для розвитку в найближчому майбутньому 
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цього напряму. Україна має великий потенціал біомаси, доступної для 

виробництва біогазу, який можна виробляти з органічних субстратів 

рослинного походження. Зокрема: кукурудза, буряк цукровий, сорго цукрове, 

злакові та бобові трави. Енергетичні культури дають вищий вихід метану, ніж 

відходи тваринництва.  

Порівняно з іншими енергетичними культурами, силос кукурудзи має 

переваги завдяки нижчим витратам на вирощування і зберігання та виходу  

метану з нього на рівні 52–58 %. З однієї тонни силосу можна отримати   

200–400 м
3
 газу. Крім того, виробництво біогазу з кукурудзи відрізняється 

також найвищим рівнем скорочення викидів парникових газів і високою 

економією палива.  

Зміни клімату, що спостерігаються останніми десятиліттями, 

зумовлюють  пошук нових альтернативних культур для біоенергетичних цілей, 

однією з яких є сорго цукрове. Основними перевагами цієї культури є значна 

посухостійкість, стабільна врожайність за роками, універсальність 

використання, що й зумовило її значне поширення.  

В той час коли дослідження технології вирощування кукурудзи і сорго 

цукрового для виробництва біогазу досить поширені в розвинених країнах 

Європи та Америки, в Україні спостерігається дефіцит інформації з цього 

питання. 

Тому дослідження за темою дисертаційної роботи, які спрямовані на 

розробку і вирішення науково-практичних проблем щодо оптимізації основних 

елементів технології вирощування і встановлення особливостей формування 

продуктивності кукурудзи і сорго цукрового в одновидових і сумісних посівах, 

як біоенергетичних культур для виробництва біогазу, є надзвичайно 

актуальними. 

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

Дослідження за темою дисертаційної роботи виконані впродовж 2011–2018 рр., 

польові – в 2011–2016 рр. і є складовою частиною досліджень кафедри 

технологій в рослинництві та захисту рослин Білоцерківського національного 
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аграрного університету Міністерства освіти і науки України на 2011–2015 рр. 

згідно з НТП «Теоретичні і практичні основи розробки енерго- і 

ресурсозберігаючих технологій вирощування зернових, зернобобових, олійних, 

технічних, кормових культур для переробки та отримання альтернативних 

видів палива» (№ державної реєстрації 0111U002908), 2013–2017 рр. – згідно з 

НТП «Агротехнічні основи обґрунтування технології вирощування зернових, 

зернобобових, олійних, технічних, кормових культур для отримання 

альтернативних видів палива» (№ державної реєстрації 0113U007057). 

Мета та задачі дослідження. Мета досліджень полягала в теоретичному 

узагальненні та експериментальному обґрунтуванні технологічних прийомів 

вирощування кукурудзи і сорго цукрового в одновидових та сумісних посівах, 

як біоенергетичних культур для виробництва біогазу, в умовах 

Правобережного Лісостепу України. 

Для досягнення поставленої мети передбачалося вирішити наступні 

завдання: 

- дослідити особливості процесів росту й розвитку кукурудзи та сорго 

цукрового в одновидових і сумісних посівах залежно від сортових 

особливостей та умов вирощування; 

- виявити реакцію рослин кукурудзи і сорго цукрового в одновидових та 

сумісних посівах на рівень мінерального живлення; 

- обґрунтувати оптимальні строки сівби кукурудзи і сорго цукрового 

відповідно до їх сортових особливостей; 

- встановити оптимальну густоту стояння рослин і ширину міжрядь за 

одновидової і сумісної сівби кукурудзи і сорго цукрового та їх вплив на 

формування агрофітоценозів; 

- обґрунтувати застосування заходів контролювання чисельності бур’янів 

у одновидових та сумісних посівах кукурудзи і сорго цукрового; 

- визначити серед гібридів кукурудзи і сорго цукрового форми, які здатні 

забезпечувати максимальну урожайність зеленої і абсолютно сухої маси та 

вихід біогазу; 
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- встановити доцільність різних строків сівби кукурудзи в сумісних 

посівах з сорго цукровим; 

- провести економічну та енергетичну оцінку елементів технології 

вирощування кукурудзи і сорго цукрового, як культур для виробництва біогазу. 

Об’єкт досліджень – процеси росту, розвитку та формування 

продуктивності кукурудзи і сорго цукрового залежно від сортових 

особливостей, основних прийомів технології вирощування та погодних умов. 

Реакція рослин на дію біотичних, абіотичних і антропогенних факторів. 

Предмет досліджень. Рослини кукурудзи і сорго цукрового, основні 

елементи технології вирощування: дози добрив, строки сівби, густота стояння 

рослин, спосіб сівби, заходи контролювання чисельності бур’янів.  

Методи досліджень. Основними методами досліджень були польові 

багатофакторні досліди з визначення впливу прийомів технології на ріст і 

розвиток рослин кукурудзи і сорго цукрового, та лабораторні, в яких визначали 

посівні якості насіння, хімічний склад сировини, вміст сухої речовини в 

рослинах. Математично-статистичній, дисперсійний, кореляційний, 

регресійний, оцінки достовірності експериментальних даних. Розрахунково-

порівняльний – для встановлення економічної та біоенергетичної ефективності 

досліджуваних факторів.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 

вперше: 

- в умовах Правобережного Лісостепу України виявлено закономірності 

формування високопродуктивних агрофітоценозів кукурудзи і сорго цукрового 

як біоенергетичних культур для виробництва біогазу; 

- теоретично обґрунтовано та експериментально встановлено 

особливості формування та реалізації продуктивності кукурудзи і сорго 

цукрового в одновидових та сумісних посівах; 

- експериментально визначено оптимальні дози добрив, строки сівби, 

густоту стояння рослин, спосіб сівби, заходи контролювання чисельності 

бур’янів у одновидових і сумісних посівах кукурудзи і сорго цукрового; 



28  
 

удосконалено: 

- елементи технології вирощування кукурудзи і сорго цукрового в 

одновидових та сумісних посівах як біоенергетичних культур для виробництва 

біогазу. 

дістали подальшого розвитку: 

- наукові положення щодо управління процесами росту й розвитку 

рослин кукурудзи і сорго цукрового в сумісних посівах. 

Практичне значення одержаних результатів. Удосконалено 

технологію вирощування кукурудзи і сорго цукрового в одновидових і 

сумісних посівах як біоенергетичних культур. Розроблено технологію 

сумісного вирощування кукурудзи і сорго цукрового, яка в умовах 

Правобережного Лісостепу дає можливість отримати 70–90 т/га біомаси з 

потенційним виходом біогазу 5,6–11,2 тис. м
3
/га. 

Удосконалену технологію вирощування кукурудзи і сорго цукрового 

впроваджено у 2017–2018 рр. у сільськогосподарських підприємствах 

Київської області на загальній площі 249 га, у тому числі у Навчально-

виробничому центрі Білоцерківського НАУ – на площі 48 га, у ФГ «Расавське» 

Кагарлицького району – на площі 85 га, у ТОВ «Фастівка» Білоцерківського 

району – на площі 62 га, ТОВ «Саварське» Богуславського району – на площі 

54 га; у сільськогосподарських підприємствах Черкаської області на загальній 

площі 140 га, у тому числі у ТОВ «Промінь-АА» Тальнівського району – на 

площі 108 га, ФГ «Кадука О. М.» Золотоніського району – на площі 32 га; у 

ТОВ «НВФ «Урожай» Лохвицького району Полтавської області – на площі   

212 га.  Також впроваджено рекомендації з метанового зброджування силосної 

маси гібридів кукурудзи Моніка 350 МВ і Бистриця 400 МВ на біогазовому 

комплексі ТОВ «Рокитнянський цукровий завод». 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота виконана і написана 

особисто автором на основі результатів польових і лабораторних досліджень. 

Здобувачем сформована концепція та розроблена програма досліджень, 

обґрунтовано напрям роботи, сплановано і проведено експерименти, здійснено 
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аналіз і узагальнення результатів, викладення власних наукових положень. Всі 

етапи роботи виконані особисто або за безпосередньої участі автора – 

визначення стану проблеми і питань, що потребують вирішення, розробка 

робочих програм і проведення польових дослідів, спостережень і досліджень, 

підготовка звітів, наукових статей та дисертаційної роботи, обґрунтування 

висновків і рекомендацій виробництву. Впровадження розробок у виробництво 

здійснювалось за безпосередньої участі автора або під його науковим 

супроводом. 

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень 

доповідались на Державній науково-практичній конференції «Аграрна наука – 

виробництву: Новітні технології в рослинництві» (Біла Церква, 2011, 2012, 

2013, 2014  рр.); Міжнародній науково-практичній конференції молодих 

вчених, аспірантів та докторантів «Новітні технології в рослинництві» (Біла 

Церква, 2012, 2013, 2014 рр.); VIII Международной научно-практической 

конференции «Актуальные и новые направления сельскохозяйственной науки» 

(Владикавказ, 2012 г.); Всеукраїнській науково-практичній конференції 

молодих вчених і спеціалістів «Стратегічні напрями сталого виробництва 

сільськогосподарської продукції на сучасному етапі розвитку аграрного 

комплексу України» (Дніпропетровськ, 2014 р.); Міжнародній науково-

практичній  конференцій  молодих вчених, аспірантів та докторантів «Наукові 

пошуки молоді у 3-тьому тисячолітті» (Біла Церква, 2015 р.); Державній 

науково-практичній конференції «Сучасні агробіотехнології та землеустрій в 

Україні» (Біла Церква, 2015, 2017 рр.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Ресурсозберігаючі технології та їх правова і економічна оцінка» 

(Київ, 2016 р.); ІV Міжнародній науково-практичній конференції молодих 

вчених і спеціалістів «Селекція, генетика та технології вирощування 

сільськогосподарських культур» (Миронівка, 2016 р.); I Международной 

научно-практической Интернет-конференции «Современное экологическое 

состояние природной среды и научно-практические аспекты рационального 

природопользования» (Соленое Займище, 2016 г.); Міжнародній науково-
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практичній конференції молодих вчених і спеціалістів «Наукове забезпечення 

інноваційного розвитку агропромислового комплексу в умовах змін клімату» 

(Дніпро, 2017 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Новітні 

агротехнології: теорія та практика», присвяченої 95-річчю Інституту 

біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН (Київ, 2017 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Сучасні проблеми ведення сільського 

господарства та підготовки фахівців аграрного профілю» (Біла Церква, 2018 

р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Аграрна наука та освіта в 

умовах євроінтеграції» (Кам’янець-Подільський, 2018 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції молодих вчених і спеціалістів «Селекція, 

генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур» 

(Центральне, 2018 р.); Міжнародній науково-практичній конференції молодих 

вчених «Новітні технології вирощування сільськогосподарських культур» 

(Київ, 2018 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Впровадження 

інноваційних технологій в аграрний сектор України» (Хлібодарське, 2018 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Аграрна освіта та наука: 

досягнення, роль, фактори росту: Інноваційні технології в агрономії, агрохімії 

та екології» (Біла Церква, 2018 р.); Всеукраїнській науково-практичній 

конференції молодих вчених і спеціалістів «Актуальні проблеми науково-

інноваційного забезпечення виробництва зерна в контексті сучасних ринкових 

умов» (Дніпро, 2019 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку», (Київ, 2019 р.), 

засіданнях Вченої ради Агробіотехнологічного факультету Білоцерківського 

національного агарного університету впродовж 2011–2018 рр. 

Публікації. Основні результати досліджень за темою дисертаційної 

роботи викладено в 64 наукових публікаціях, які включають монографію, 20 

статей у фахових наукових виданнях України, 1 статтю в науковому видані 

України включеному до міжнародної наукометричної бази Web of Science,   5 – 

у виданнях іноземних держав, 5 патентів на корисну модель, 6 статей у інших 

виданнях та 26 тез доповідей наукових конференцій. 
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Структура та обсяг дисертаційної роботи. Матеріали дисертації 

викладено на 421 сторінках комп’ютерного тексту, в тому числі основного 

тексту – 329 сторінок. Містить анотацію, вступ, сім розділів, висновки, список 

використаних джерел, додатки. У роботі наведено 107 таблиць, 65 рисунків, 33 

додатки, 531 літературне джерело, з яких 162 латиницею.  
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РОЗДІЛ 1 

СТАН ПРОБЛЕМИ ТА НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ 

ВИРОЩУВАННЯ КУКУРУДЗИ І СОРГО ЦУКРОВОГО ДЛЯ 

ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ  

 

1.1  Історія використання біогазу 

На сьогоднішній добу у світі досить швидко вичерпуються традиційні 

джерела енергії, зростає вартість їх видобування, інтенсивно забруднюється 

довкілля, утворюється надмірна кількість органічних відходів промислового, 

сільськогосподарського та побутового походження. Прогнозоване у світі 

вичерпання основних викопних енергоносіїв (нафти та газу у найближчі 40–50 

років) спонукають більшість розвинутих країн шукати альтернативні 

нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії [125, 171, 189, 292].  

Серед відновлюваних джерел енергії найбільшого розвитку набувають 

енергоносії біологічного походження: біодизель, біоетанол, біогаз. 

Біогаз – загальна назва горючої газової суміші, що отримується при 

розкладанні органічних субстратів у результаті анаеробного мікробіологічного 

процесу (метанового бродіння). До його складу входять: 

 метан (CH4), його частка становить 60-70 %, а його вміст у біогазі 

визначається вибором вихідного матеріалу (субстрату). Найбільший відсоток 

метану, близько 87 %, забезпечується при зброджуванні субстратів багатих на 

жири. Близько 70 % метану можливо отримати з рослинної сировини та значно 

менше (60 %) з гною великої рогатої худоби; 

 вуглекислий газ (CO2) – його частка у біогазі становить від 25 до 30%; 

 водобу (H2), аміак (NH3) і сірководобу (H2S), вміст яких становить в 

середньому 2–5 % [43, 146, 172, 407].  

Середня теплота згоряння біогазу, що містить 60 % метану, становить 22 

МДж/м
3
. Оскільки основна частина біогазу складається з метану, його 

зараховують до сімейства природних газів [336].  

Залежно від біомаси, що використовується для виробництва біогазу 
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можна виділити наступні його види: 

1. Газ метантенків, що отримується на міських каналізаційних очисних 

спорудах; 

2. Біогаз, одержуваний в біогазових установках при зброджуванні 

відходів сільськогосподарських виробництв; 

3. Біогаз, отриманий з полігонів відходів, що містять органічні 

компоненти [171, 297].  

Біогаз може бути отриманий з органічних відходів та біомаси багатьох 

видів рослин. Найважливішим при виборі видів рослин для виробництва 

біогазу є вихід чистої енергії з одного гектара, який визначається, в основному, 

виходом біомаси і продуктивністю самого метану [440]. Найбільш придатними 

для його виробництва є культури з високим вмістом вуглеводів і білків і 

низьким – геміцелюлози і лігніну [386]. 

Відпрацьована маса з біогазових установок (дигестат) може бути 

використана як органічне добриво (при зв’язуванні сірки у відпрацьованій масі 

покращується якість цих добрив та зменшується корозійна здатність продуктів 

горіння газу через зменшення в їх складі кількості SO2) [291].  

До періоду індустріалізації виробництво метану і його розщеплення 

перебували в рівновазі. Сьогодні цей баланс значною мірою порушений: при 

видобутку вугілля, нафти і природного газу виділяється значна кількість 

неспаленого метану в атмосферу. До цього додається ще велика кількість газу, 

яка виникає у всьому світі при вирощуванні рису і діяльності тваринництва. З 

цієї ж причини споживання біогазу в технічних цілях має особливе значення, 

оскільки, таким чином, зменшується емісія метану [10, 33, 137].  

Відомі окремі випадки використання біогазу вже до н.е. в Індії, Персії, 

Ассирії. Наукові дослідження біогазу та його властивостей почалися лише у 

XVIII столітті. Перші систематичні дослідження біогазу почав італійський 

натураліст Алессандро Вольта. Йому вдалося вловити в 1770 р. болотний газ у 

відкладеннях озер на півночі Італії, після чого він зайнявся проведенням 

дослідів зі спалювання цього газу [263, 469]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D1%80%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
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Англійський фізик Фарадей також експериментував з болотним газом і 

ідентифікував його як вуглеводобу. У 1764 р. Бенджамін Франклін описав 

експеримент, в якому йому вдалося підпалити поверхню заболоченого озера. 

Тільки в 1821 р. досліднику Амадео Авогадро вдалося встановити хімічну 

формулу метану (СН4). Французький бактеріолог Луї Пастер в 1884 р. 

проводив випробування з біогазом. Він першим запропонував використовувати 

гній з паризьких конюшень для виробництва газу для освітлення вулиць [370].  

Російський вчений С. В. Попов в 1875 р. вивчав вплив температури на 

кількість газу, що виділяється. Було встановлено, що вже при температурі в 

6°C річкові відклади починають виділяти біогаз, а з підвищенням температури 

до 8–10 °C його об’єми збільшуються [43].  

А. О. Омелянський у 1890 р. виділив мікроорганізми, що беруть участь у 

вивільненні водню, оцтової кислоти і масляної кислоти під час метанового 

бродіння целюлози. Він також відмітив, що метан, можливо, утворюється 

внаслідок діяльності цих мікроорганізмів [456]. Пізніше, у 1910 р., Р. Сохенген 

підтвердив висновки А. О. Омелянського. За його висновками ферментація 

складних субстратів відбувається шляхом окислювально-відновних реакцій з 

утворенням водню, вуглекислоти та оцтової кислоти. Він продемонстрував, що 

водобу реагує з вуглекислим газом, утворюючи метан, а також припустив, що 

оцтова кислота через декарбоксилювання також утворює метан. Це 

припущення залишалося досить суперечливим протягом десятиліть, але зараз 

відомо, що воно є по суті правильним [469]. 

Німецькі вчені в 1914–1921 рр. вдосконалили процес отримання біогазу, 

яке полягало у використанні постійного підігріву ємностей з субстратами. Під 

час Першої світової війни виникла значна нестача палива, що стимулювало 

поширення біогазових установок по Європі [446]. 

Перший потужний завод з виробництва біогазу було збудовано у 1911 р. 

в англійському місті Бірмінгемі. Його основним завданням було знезараження 

осаду стічних вод цього міста. Отриманий біогаз використовувався для 

виробництва електроенергії [512].  
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В 1930 р. у США була побудована біогазова установка з переробки 

тваринницьких відходів. У 1954 р. у Форт-Доджі побудували перший завод з 

переробки комунальних відходів. Зараз США має кілька сотень великих 

біогазових установок з переробки відходів тваринництва і утилізації стічних 

вод [371]. 

У Китаї перші біогазові установки з’явилися в заможних господарствах в 

1940 р. З 70-х років ХХ століття ведеться серйозна дослідницька робота з 

вивчення і впровадження біогазових установок за підтримки уряду КНР [410, 

520].  

В Індії в 1970 р. за державної підтримки відбулося зростання кількості 

установок. В 1990-х роках в країні працювало близько 1,5 млн біогазових 

установок. З розвитком біогазової галузі уряд Індії надавав субсидії для їх 

будівництва і експлуатації, навчання фермерів, відкриття і роботи сервісних 

центрів [401]. 

У роки Другої світової війни, коли енергоносіїв катастрофічно не 

вистачало, у Німеччині та Франції почали активно впроваджувати виробництво 

біогазу із різних видів відходів сільського господарства. У Франції до середини 

40-х років ХХ століття експлуатувалося близько двох тисяч біогазових 

установок для переробки гною [272].  

Однак європейські біогазові установки довоєнного періоду не витримали 

конкуренції у повоєнні роки з дешевими та доступними енергоносіями (рідке 

паливо, природний газ, електроенергія) та були демонтовані. Новим імпульсом 

для їх розвитку стала енергетична криза 70-х років ХХ століття. Сьогодні 

біогазові технології стали стандартом для очистки стічних вод та переробки 

сільськогосподарських і твердих відходів у більшості країн світу [497, 515]. 

Починаючи з 40-х рр. ХХ століття, у СРСР проводилися дослідження 

біогазу. У 1948–1954 рр. була розроблена і побудована перша лабораторна 

установка з утилізації гною. Однак технологія не отримала широкого 

поширення. У зв’язку з енергетичною кризою в середині 70-х років інтерес до 

енергозберігаючих технологій зріс і в 1981 р. при Держкомітеті з науки і 
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техніки була створена спеціалізована секція з  розвитку біогазової галузі, але 

через відсутність матеріального забезпечення, багато заходів щодо освоєння 

технології анаеробної переробки біомаси так і не були реалізовані [174].  

 

1.2 Аналіз виробництва біогазу у світі та Україні 

Використання відновлюваних джерел енергії зазнало значного зростання 

в усьому світі останніми десятиліттями, та забезпечувало 19,2 % світового 

споживання енергії у 2014 р. [491]. Використання відновлюваних джерел 

енергії значно збільшилося в Європейському Союзі з 8,5 % у 2005 р. до майже 

17 % у 2015 р., в загальному споживанні енергії. У 2015 р. глобальне 

постачання первинної енергії з біомаси досягло близько 60 ГДж, що становить 

10 % у загальному світовому споживанні первинної енергії [420]. Загалом, 

частка відновлювальної енергії, за прогнозами, збільшиться з 5,0 % у 2005 р. та 

9,6 % у 2015 р. до майже 12 %  – у 2020 р. [496]. 

Більшість виробництва біогазу сконцентровано в Сполучених Штатах 

Америки і Європейському Союзі, хоча й інші країни світу все частіше 

використовують цю технологію. Глобальне виробництво біогазу зросло з  

0,28 ЕДж  в 2000 р. до 1,28 ЕДж у 2014 р., з глобальним обсягом біогазу 

59 млрд м
3
 (35 млрд м

3
 у метановому еквіваленті) [523]. У Європейському 

Союзі виробництво енергії з біогазу збільшилося з 167 ПДж у 2005 р. до 654 

ПДж у 2015 р., при цьому обсяг біогазу збільшився з 2,5 млрд м
3
 у 2000 р. до  

18 млрд м
3
 в 2015 р. у метановому еквіваленті, що становить половину 

світового виробництва біогазу [422].  

У країнах, що розвиваються, біогаз виробляється в основному в 

невеликих установках, для забезпечення паливом і приготування їжі та 

освітлення. У розвинутих країнах розвиток біогазу зосереджується на більш 

масштабних, комерційних проектах. В різних країнах були запроваджені 

програми підтримки розвитку біогазу як альтернативного джерела енергії, для 

зменшення споживання невідновних джерел енергії, зниження забруднення 

повітря та підвищення родючості ґрунту. Кілька країн Азії (Китай, Таїланд, 
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Індія, Непал, В’єтнам, Бангладеш, Шрі-Ланка і Пакистан) мають державні 

програми з розвитку виробництва біогазу [468, 490]. 

Динаміка зміни встановленої потужності виробництва електричної 

енергії в різних регіонах світу наведена в табл. 1.1.  

Таблиця 1.1 

Встановлена потужність виробництва електричної енергії з біогазу у світі, 

МВт [489]. 

Частина 

світу 
2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Африка 16 19 20 20 35 36 40 42 

Азія 337 435 585 764 860 978 1115 1187 

Євразія 91 134 163 205 253 298 347 368 

Європа 8 471 9 752 10 141 10 770 11 183 11 620 12 064 12325 

Північна 

Америка 
1 946 2 257 2 425 2 547 2 524 2 610 2 634 2653 

Південна 

Америка 
184 220 223 243 273 543 355 428 

Океанія 271 275 265 274 278 278 279 286 

 

Найвищі показники в 2011–2018 рр. були в Європі (країни ЄС) – 8471–

12325 МВт. На другому місці знаходяться країни північної Америки (США та 

Канада) – 1946–2653 МВт. У всіх країнах спостерігається тенденція до 

збільшення потужностей виробництва електричної енергії з біогазу. 

Більшість біогазу в ЄС використовується для виробництва 

електроенергії, або в  комбінованих теплових і електричних станціях. 

Найбільш часто використовуються газові двигуни, які можуть досягати 

електричної ефективності 35-40 % в залежності від їх типу і розміру [425]. 

Ситуація з виробництвом біогазу в ЄС неоднакова у різних країнах як з 

точки зору виробництва біогазу, так і джерел, з яких отримується біогаз (з 

полігонів твердих побутових відходів, осаду стічних вод, як результат 

анаеробних процесів зброджування різних субстратів). Внесок біогазу в 

національне споживання природного газу є дуже різноманітним, в середньому 

близько 4 %, а у Німеччині він становить 12 %. Провідними країнами у 
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виробництві біогазу в ЄС є Німеччина, Великобританія, Італія, Чехія та 

Франція [497].  

У європейських країнах найвищі показники встановлених потужностей 

виробництва електричної енергії з біогазу в 2018 р. були в Німеччини (6239 

МВт) та Великобританії (1811 МВт) (табл. 1.2). 

Таблиця 1.2 

Встановлена потужність виробництва електричної енергії з біогазу в 

європейських країнах, МВт [422]. 

Країна 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Україна 2 3 7 14 17 20 34 43 

Німеччина 4 520 4 918 5 150 5 439 5 643 5 839 6 157 6239 

Великобританія 1 326 1 375 1 414 1 531 1 615 1 739 1 789 1811 

Польша 102 128 153 187 216 225 228 236 

Австрія 377 194 192 194 191 193 194 197 

Білорусь 6 6 22 22 22 27 29 30 

Чехія 177 300 361 384 368 369 371 374 

Франція 206 247 280 290 320 353 379 386 

Угорщина 45 53 63 63 72 75 76 78 

Словакія 21 41 35 78 91 93 93 95 

 

В Україні розвиток біогазової енергетики розпочався зовсім недавно і з 

2011 р. до 2018 р. потужність виробництва електричної енергії з біогазових 

комплексів збільшилася з 2 до 43 МВт.   

У 2015 р. в Європі було більше 17,4 тис. біогазових установок [421] 

різних типів і розмірів. Загальна встановлена потужність виробництва 

електричної енергії всіх біогазових установок перевищує 10100 МВт [422]. 

Електрична потужність більшості біогазових установок знаходиться в діапазоні 

100–500 кВт. Невелика частина біогазу використовується для виробництва 

тепла або для виробництва водяного пару. 

Європейська асоціація з біомаси (AEBIOM) оцінила біогазовий потенціал 

ЄС в близько 78 млрд м
3
 метану, з яких 58,9 млрд м

3
 можливо отримати з 

сільського господарства (27,2 млрд м
3 

з сільськогосподарських культур, 10,0 

млрд м
3
 із соломи та інших рослинних останків, 20,5 млрд м

3
 з гною та 1,2 
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млрд м
3
 ландшафтних ресурсів) і 18 млрд м

3 
з різних видів відходів [373]. 

Однак, незважаючи на високий існуючий потенціал, виробництво біогазу все 

ще залишається незначним у багатьох європейських країнах [413].  

Німеччина є європейським лідером з виробництвом біогазу. Щорічно 

виробляється  329 ПДж енергії у електричному еквіваленті, що становило 50 % 

від загального обсягу виробництва біогазу в ЄС у 2015 р. [436]. У ній 

функціонують більше 11000 біогазових установок з переробки 

сільськогосподарських відходів з об’ємом біореакторів 600–800 м
3
. Потенціал 

виробництва енергії з біогазу в цій країні, до 2020 р. оцінюється в 112 млн тон 

біомаси, що дозволить виробляти енергію 39,8 ТВт×годин/рік. Більшість 

працюючих біогазових установок використовує енергетичні культури і гній в 

якості основного субстрату [525].  

Загальна кількість біогазу, виробленого у Швеції в 2010 р., становила   

1,4 ТВт×годин в електричному еквіваленті. Біогаз отримується з очисних 

споруд стічних вод (44 %), звалищ (22 %), біогазових установок (25 %) та 

промислових об’єктів (8 %) [455].  

У Норвегії загальна потужність біогазових комплексів становить близько 

2,4 млн тонн біомаси в рік, з яких кількість гною становить близько 2,0 млн 

тон/рік. Виробництво біогазу складає близько 95 млн м
3
/рік [460].  

У Сполучених Штатах Америки у 2017 р. налічувалося понад 2100 

біогазових установок, з них 250 використовують рослинні рештки та гній 

тварин [375] і 654 установки, що застосовують отримання біогазу з відходів 

[454]. Біогазові установки мали встановлену електричну потужність 2400 МВт 

у 2015 р. та 2438 МВт у 2016 р. і виробляли 1030 ГВт електроенергії. 

Енергетичний потенціал біогазу оцінюється на рівні 18,5 млрд м
3
 біогазу на 

рік, з яких 7,3 млрд м
3
 з гною, 8,0 млрд м

3
  – з земельних ділянок і 3,2 млрд м

3
 – 

з очисних споруд, що дозволяє отримати 41,2 TВт годин електроенергії [369].  

У Китаї на кінець 2014 р. було близько 100000 біогазових установок та 43 

мільйони побутових котлів, що виробляють близько 15 млрд м
3
 біогазу, що 

еквівалентно 9 млрд м
3
 біометану або 324 ТДж енергії. Середньо- та 
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довгостроковий план розвитку відновлюваної енергетики в цій країні 

передбачає створення до 2021 р. близько 80 мільйонів побутових біогазових 

установок, 8000 великомасштабних біогазових проектів з встановленою 

потужністю 3000 МВт та щорічним виробництвом біогазу 50 млрд м
3
 [439].  

В Індії розроблена Національна програма з управління біогазом та 

добривами (NBMMP). У 2014 р. налічувалося близько 4,75 мільйонів 

біогазових установок на невеликих фермах, та планується побудувати близько 

12 мільйонів біогазових установок, які можуть виробляти більше 10 млрд м
3
 

біогазу на рік. Уряд Індії планує встановити 110 тис. біогазових установок до 

2020 р. [489].  

Непал має одну з найуспішніших біогазових програм у світі: більш ніж 

330 000 побутових біогазових установок встановлено в рамках державної 

програми підтримки виробництва біогазу [490]. 

У В’єтнамі програма розвитку біогазу для сектору тваринництва 

розпочалася у 2003 р., що призвело до створення 183 000 біогазових установок 

в 2014 р. [415]. 

Найбільша кількість біогазових комплексів у Латинській Америці та 

Карибському басейні у Болівії, Коста-Ріці, Еквадорі, Мексиці, Нікарагуа та 

Перу. Болівія є лідером серед них, у ній встановлено більше 1000 біогазових 

установок. Були побудовані великі біогазові комплекси, які використовують 

продукти з пальмових масел та великих ферм у Колумбії, Гондурасі та 

Аргентині [442]. Бразилія в 2015 р. мала 127 біогазових установок, які 

виробляють близько 584 млрд м
3
 біогазу на рік, що становило 3835 ГВт×годин 

енергії [492]. 

Якщо інші європейські країни мають суттєві напрацювання в розвитку 

біогазового виробництва, то Україна лише впритул підійшла до розуміння 

необхідності заміни традиційних джерел енергії на альтернативні. Якщо у ЄС 

біоенергетика займає 18–20 % енергетичного ринку, то в Україні цей показник 

на рівні 2 %. Експерти галузі вважають, що у найближчому майбутньому в 

українській біоенергетиці наступить суттєвий прорив, зумовлений головним 
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чином зростанням ціни на газ [4, 57, 272]. 

Перший сільськогосподарський біогазовий об’єкт був запущений в 

Україні металургійним комбінатом Запоріжсталь у 1993 р., останній – 

компанією ТД Вімексім 22 вересня 2018 р. в с. Окни Одеської області.  

 За 25 років у сільському господарстві України було побудовано 18 

біогазових об’єктів різної потужності, що працюють на різних видах сировини 

і способах використання виробленого біогазу (табл. 1.3.).  

Таблиця 1.3 

Біогазові комплекси в Україні за період 1993-2018 рр. 

Рік 

заснування 
Назва/Власник* 

1993 Свиноферма ПАТ "Запоріжсталь" 

2003 Свиноферма корпорації "Агро- Овен" 

2009 ТОВ «Еліта» 

2009 Українська Молочна Компанія 

2013 Глобинський цукровий завод "Астарта- Київ" 

2013 Птахофабрика "Оріль-Лідер" "Миронівський ХП" 

2014 Деміс - Агро 

2014 Свиноферма ТОВ «Даноша» 

2015 Рокитнянський цукровий завод 

2016 Сигма 

2016 ПАТ Чорнобаївське (Авангард) 

2017 Спрате Україна 

2017 Теофіпольська Енергетична Компанія 

2018 Коньячний завод ВАТ «Зелений Гай» 

2018 Екопрод 

2018 Київ Біо Центр (Екодевелоп) 

2018 Пустоварівське АК (Линовиця) 

2018 ТД Вімексім 

Примітка : *В даний час не працюють наступні біогазові установки: 

ТОВ «Еліта», Агро - Овен, Деміс - Агро. 
 

Більшість біогазових комплексів як базову сировину використовують 

гнойові відходи тваринництва, хоча останнім часом почали розвиватись 

проекти виробництва біогазу з відходів цукрової промисловості. Слід 

відмітити, що вже є певний досвід використання спеціально вирощеної 

рослинної сировини (силосу сорго) для виробництва біогазу шляхом сумісного 
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метанового бродіння з пташиним послідом («Оріль-Лідер»), а також силосу 

кукурудзи («Зелений Гай») [59, 289]. 

Згідно «Національного плану дій з відновлюваної енергетики до 2020р.», 

в Україні передбачається збільшення встановленої потужності  енергетичних 

установок на біогазі  до 290 МВт  у 2020 р., що потребуватиме виробництва 

близько 0,67 млрд м
3 

метану в рік. До 2035 р., відповідно до енергетичної 

стратегії в Україні, частка відновлюваних джерел енергії в загальному 

енергобалансі країни становитиме 25 % [251].  

Сьогодні в Україні на різних стадіях перебувають понад 20 біогазових 

проектів. Одні перебувають на самих початкових стадіях: вибори 

генпідрядника, отримання технічних умов в обленерго і опрацювання 

можливостей електричних підключень, зміна цільового призначення обраної 

ділянки або створення окремої юридичної особи. Інші – отримали кредитні 

кошти, будуються і бажають запустити свої біогазові установки [54]. 

Згідно даних голови біоенергетичної асоціації України Г. Гелетухи та ін. 

[55] у 2010 р. вся біоенергетика забезпечувала 1,1 млрд м
3
 газу в рік, а у 2014 р. 

ця цифра зросла до 3 млрд м
3
. Якщо такий темп зростання продовжиться, 

Україна зможе отримувати у 2020 р. 5,4 млрд м
3
 газу в рік.  

З кінця 2014 р. по січень 2018 р. потужності біогазових установок, що 

генерують електроенергію за «зеленим» тарифом, виросли майже втричі: з 14 

МВт до 40 МВт. Особливо динамічно галузь розвивалася в 2017 р.: з 21 МВт 

станом на кінець 2016 р. до 35 МВт в кінці 2017 р. Крім цього, тільки в січні 

2018 р. по «зеленому» тарифу додатково запрацювали 4,8 МВт біогазових 

комплексів [275].  

Для впровадження в Україні ринку виробництва і використання метану 

повинна бути проведена велика робота, що виходить за рамки стимулюючого 

законодавства і вимагає синхронного внесення поправок до цілої низки 

законів, присвячених питанням альтернативної енергетики, енергоринку і 

ринку природного газу [426].  

Однак, на жаль, масове виробництво та використання біогазу в Україні 
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не розпочалося через відсутність відповідної державної політики, а також 

достатньої роз’яснювальної інформації для сільськогосподарських виробників, 

відсутність замовлень для промисловості, здатної налагодити випуск 

недорогого вітчизняного обладнання [208].  

 

1.3 Елементи технології вирощування кукурудзи і сорго цукрового 

як біоенергетичних культур 

Кукурудза, завдяки високій її продуктивності та універсальності 

використання стала найважливішою зерновою культурою сучасного світового 

землеробства і посідає особливе місце у вітчизняному і світовому виробництві 

зерна. За потенційною врожайністю, багатоплановістю використання вона 

вигідно вирізняється серед інших культур. 

У світі, за площами посівів – 131–138 млн га і темпами росту 

виробництва вона перейшла з другого місця (після рису у 2000 р.) на перше у 

2001 р. і є лідером останніми роками. Кукурудза, як одна із небагатьох культур, 

має поширений ареал використання в харчовій, крохмально-мелясовій, 

біопаливній, мікробіологічній, медичній та інших галузях промисловості, має 

добрі кормові властивості. Посівні площі, урожайність та валові збори 

кукурудзи на силос по всіх категоріях господарств України за 2000–2017 рр. 

наведено в табл. 1.4. 

Зниження валового збору кукурудзи на силос та щорічне коливання його 

обсягу викликано, перш за все, нестабільністю кон’юнктури ринку, що 

призводить до нестабільності розмірів посівних площ.  

Аналіз посівних площ сорго цукрового ускладнюється тим, що його не 

подають окремо до державної статистичної звітності. За обсягами реалізації 

насіння можна зробити висновок, що в Україні сорго цукрове висівають на 

площі біля 15–20 тис. га [287]. 

Сорго цукрове формує високі врожаї силосної та зеленої маси у всіх 

районах його вирощування, в цьому відношенні воно перевершує кукурудзу, 

особливо в зоні розповсюдження каштанових і світло-каштанових ґрунтів [22]. 
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Таблиця 1.4 

Посівна площа, урожайність та валовий збір кукурудзи на силос (усі 

категорії господарств) [337] 

Роки 
Посівна площа, 

тис. га 
Урожайність, т/га 

Валовий збір, тис. 

т 

2000 1920 13,1 24183 

2005 774 16,3 12509 

2010 473 16,0 7511 

2012 497 16,8 8268 

2013 393 21,5 8507 

2014 346 21,9 7574 

2015 309 22,2 6843 

2016 284 24,5 6968 

2017 286 22,7 6546 

2018 259 26,9 6955 

 

Широке впровадження нових сортів та гібридів, адаптованих до 

ґрунтово-кліматичних умов їх вирощування, є найбільш ефективним та 

економічно доцільним заходом підвищення продуктивності 

сільськогосподарських культур. 

Гібриди кукурудзи різних груп стиглості характеризуються комплексом 

морфо-біологічних показників, тому для реалізації їх потенційної 

продуктивності необхідно забезпечувати сприятливі умови для росту і 

розвитку рослин, які обумовлюються елементами технології вирощування і 

природно-кліматичними ресурсами певного регіону [147, 268]. Тому 

актуальним є розробка окремих елементів сортової агротехніки гібридів 

кукурудзи [159]. 

За сучасних інтенсивних технологій вирощування кукурудзи на силос, 

гібриди є одним з факторів впливу на виробничі витрати, тому варто 

дотримуватись оптимального співвідношення гібридів різних груп стиглості в 

господарстві, за рахунок чого забезпечується стабільність виробництва 

продукції, послідовність збирального конвеєра і оптимізація витрат на 

збирання силосної маси. З точки зору рентабельності виробництва, добір 

гібридів кукурудзи різних груп стиглості і створення силосного конвеєру має 
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безумовні переваги [182, 215]. 

Підбір сортів сорго цукрового до конкретних умов вирощування – 

важлива умова для отримання високих урожаїв. З огляду на погодно-

кліматичні умови України селекціонерами було створено сорти сорго з 

високими показниками пластичності, тобто сорти, здатні давати задовільні та 

стабільні врожаї не тільки в сприятливі роки, але і за тривалої посухи [282]. 

Для отримання високих і стабільних урожаїв у конкретній зоні важливо 

висівати сорти та гібриди сорго цукрового, які рекомендовані саме для цієї 

ґрунтово-кліматичної зони [285].  

Головною вимогою до культур, які використовуються в біоенергетиці, є 

собівартість продукції та забезпечення стабільної сировинної бази. Для 

використання соргових культур на біоенергетичні цілі придатні всі види сорго, 

які здатні накопичувати в соці стебел велику кількість розчинних вуглеводів та 

сформувати високий урожай біомаси [403]. В той же час у Державному реєстрі 

сортів рослин, придатних для поширення в Україні, оригінаторами не 

вказується можливість використання того чи іншого сорту або гібрида 

кукурудзи та сорго цукрового на біоенергетичні цілі.  

Характерною особливістю сорго є здатність призупиняти свій ріст і 

розвиток у період з несприятливими погодними умовами, як би завмирати на 

певній час, залишаючись в анабіотичному стані до тих пір, поки не настануть 

сприятливі умови. У кукурудзи зворотній параліч листків настає вже після 7-

денної посухи [185].  

Серед основних елементів технології вирощування кукурудзи і сорго 

цукрового визначальними є строки сівби, площа живлення рослин, рівень 

мінерального живлення, заходи контролювання чисельності бур’янів. Багато 

дослідників у своїх працях відмічають неоднакову реакцію гібридів і сортів 

кукурудзи та сорго цукрового на агротехнічні прийоми, а також зміну їх 

продуктивності залежно від гідротермічних умов певного року [53–54, 60–61, 

63, 69–116, 206–207, 225–229, 231–232, 268–271, 279, 346–348]. 

Застосування добрив впливає не тільки на мінеральне живлення рослин, 
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але і на їх режим водоспоживання, що має особливе значення в районах з 

недостатнім та нестійким зволоженням. Добрива є фактором, що визначає 

врожайність рослин, яка може змінюватися залежно від ґрунтових і 

кліматичних умов кожного регіону. Це передбачає коригування доз добрив для 

кожного регіону з врахуванням типу ґрунту [349]. 

Серед багатьох факторів, які підвищують реалізацію потенційної 

продуктивності сортів та гібридів, важливу роль відіграють добрива, особливо 

азотні. Вміст азоту, як правило, є недостатнім в рослинах кукурудзи і сорго 

цукрового [505]. 

Кукурудза при вирощуванні на силос витрачає на 56 % більше азоту, на 

74 % більше фосфору та на 38 % більше калію, порівняно з вирощуванням на 

зерно [518].  

Внесення азотних добрив є необхідним у технології вирощування 

кукурудзи і сорго на силос. Якість силосу сприяє збільшенню перетравності 

кормів і досягається внесенням оптимальної дози азотних добрив [404]. 

Дослідженнями S. Pholsen та N. Sornsungnoen [485] отримано суттєвий 

економічний ефект від збільшення дози азотних добрив до 112 кг/га при 

вирощуванні сорго цукрового. Було виявлено, що роздільне внесення добрив 

призвело до підвищення врожайності більше, ніж одноразове внесення, навіть 

при дозі азоту 168 кг/га. 

Застосування мінеральних добрив підвищує вміст у ґрунті рухомих форм 

азоту та фосфору. Рослини сорго цукрового використовують з добрив азоту від 

25 до 60 %, фосфору − від 8 до 23 %, калію – від 66 до 100 %. Зі збільшенням 

доз добрив коефіцієнт використання з них поживних елементів зменшується. 

На чорноземах звичайних степової зони України оптимальною дозою 

мінеральних добрив під сорго цукрове є N90P60K30 [203]. 

Внесення фосфорних добрив на ґрунтах з високою здатністю до 

адсорбції фосфору є основним способом підвищення доступності цього 

елемента живлення для рослин, особливо коли ґрунти глинисті і мають 

високий рівень вмісту оксидів заліза [419]. Відмічено збільшення кількості 
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сирого протеїну в силосі сорго цукрового при підвищенні доз фосфорних 

добрив і таке зростання є вищим при вирощуванні на ґрунтах, які мають 

низький вміст поживних речовин [514]. 

При вирощуванні кукурудзи і сорго цукрового калій зустрічається в 

низьких концентраціях у ґрунті через високий винос, що часто обмежує рівень 

врожаю. За шість років досліджень у кормовій сівозміні з кукурудзою і сорго 

на силос в літній період, і райграсом і пшеницею взимку, виявлено зниження 

початкових рівнів вмісту калію у шарі ґрунту 0-10 см з 235 мг до 66 мг на 100 г 

ґрунту [504]. 

В умовах Казахстану найвища врожайність зеленої і сухої маси 

середньоранніх гібридів кукурудзи отримано при внесенні мінеральних добрив 

Ν60Р90К30. Приріст урожайності зеленої маси порівняно з контролем при 

внесенні цієї дози мінеральних становив 7,24–7,78 т/га, або 31,5–33,4 %, в 

залежності від гібрида [288].  

В східній частині Степу України при вирощуванні на силос гібридів 

кукурудзи ранньостиглої групи встановлено високу їх чутливість до внесення 

мінеральних добрив (прибавка 5,6–6,0 т/га) порівняно з середньостиглими (2,8–

4,0 т/га). У посушливі роки прибавка від застосування добрив нижча на 32 %, 

ніж у сприятливі за вологозабезпеченістю роки [343]. 

За даними, отриманими в Самарській сільськогосподарській академії 

[253], урожайність зеленої маси кукурудзи на силос на фоні без добрив 

становила 16,8 т/га, при внесенні азотних добрив коливалася від 21,9 до 

23,6 т/га. 

Згідно даних, отриманих А. І. Невзоровим [252], врожайність зеленої 

маси кукурудзи на контрольному варіанті, в середньому за роки досліджень, 

була 28,4 т/га, а при внесенні добрив у дозі N60P60K60 цей показник зростав до 

34,2 т/га. Зі збільшенням доз азотних добрив підвищувалася і урожайність 

зеленої маси на 9,7–12,7 т/га або 34–45 %. За рахунок дії гною урожайність 

зростала на 14,3 т/га або на 50 %. Спільне використання органічних і 

мінеральних добрив призвело до підвищення врожайності на 18,0 т/га або на  
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63 %. 

Внесення під передпосівну культивацію різних доз азотних добрив 

позитивно впливало на ріст і розвиток рослин гібридів кукурудзи різних груп 

стиглості. Збільшення показників структури врожаю та індивідуальної 

продуктивності рослин кукурудзи відмічено при застосуванні дози добрив N135 

під передпосівну культивацію, що в кінцевому результаті позитивно впливало 

на збір врожаю зеленої маси з одиниці площі [63]. 

Сорго, незважаючи на відносну невибагливість до родючості ґрунтів, 

суттєво реагує на внесення органічних і мінеральних добрив. Маючи потужну 

розвинену кореневу систему, сорго забезпечує високі врожаї навіть без 

внесення в ґрунт додаткового мінерального живлення. Тому сформувалася 

думка про слабку реакцію сорго на підвищення рівня мінерального живлення і 

відносно невеликий, порівняно з кукурудзою, винос поживних речовин із 

ґрунту. Сорго на формування одного центнера зеленої маси витрачає 75% 

азоту, 60 % фосфору і 90 % калію від тієї кількості, яка необхідна кукурудзі 

[53]. 

В південно-східному Казахстані ефективність азотних добрив перебувала 

в залежності від забезпеченості ґрунтів рухомим фосфором. Прибавка 

врожайності зеленої маси від підживлення азотними добривами у сортів сорго 

цукрового були в межах 1,13–1,16 т/га, а при застосуванні фосфорних добрив – 

1,24–1,32 т/га  [256]. 

В умовах Російської Федерації, на сірих лісових ґрунтах, сорти і гібриди 

цукрового сорго дають високу прибавку врожайності зеленої маси при 

застосуванні мінеральних добрив. Рекомендована доза мінеральних добрив у 

підживлення, після першого укосу, становить N60P60K60+N30 [135]. 

Найбільш доцільним, в умовах дерново-підзолистих легкосуглинистих 

ґрунтів північного сходу Білорусі, є сівба сорго цукрового в першій декаді 

червня і внесення дози добрив N100P40К120 + Zn + Cu, при цьому врожайність 

зеленої маси становила 59,3 т/га, сухої речовини – 14,9 т/га, вміст сирого 

протеїну – 11,44 %, сирої клітковини – 25,56 %, сирої золи – 3,90 %, цукру –
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24,55 % [273]. 

При спільному використанні мінеральних добрив і стимуляторів росту 

рослин приріст врожайності зеленої маси у сорго цукрового, порівняно з 

контролем, становив 10–12 %. Стимулятори росту сприяють підвищенню 

коефіцієнта засвоюваності поживних речовин рослинами сорго цукрового, що 

дозволяє знизити дози внесення мінеральних добрив [144]. 

За даними, отриманими на Астраханській сільськогосподарській 

дослідній станції, при внесенні азотних (40 кг/га), фосфорних (60 кг/га), 

калійних добрив (40 кг/га) урожайність зеленої маси цукрового сорго була на 

рівні 79,0 т/га, а на варіанті без добрив – 57,2 т/га [325]. Потреба сорго в 

поживних речовинах зростає у фазі стеблування – початку викидання волоті, 

коли рослина швидко нарощує вегетативну масу і має добре розвинену 

кореневу систему. 

У гібрида сорго цукрового Медовий найвища врожайність зеленої маси 

(74,6 т/га) отримана за дворазового внесення азотних добрив (у передпосівну 

культивацію N45, підживлення N45) на фоні P60K60 під глибоку оранку. 

Застосування дози добрив N90P60K60 під  цукрове сорго формувало в ґрунті 

негативний баланс азоту – 50 – 70, калію – 120 – 150 на фоні зрівноваженого 

балансу фосфору +1 – 7 кг/га [168]. 

Внесення мінеральних добрив позитивно впливає на формування 

продуктивності та накопичення вуглеводів гібридами високопродуктивної 

групи сорго цукрового (Зубр, Бізон). У них відмічається збільшення масової 

частки загальних цукрів з 9,9 до 12,9 %. У сорту Силосне 42 на удобреному 

фоні також підвищився вміст загальних цукрів, з 5,4 до 6,2 % [54]. 

За різних строків сівби рослини розміщуються в різних екологічних 

нішах, що дає можливість виявити норму їх реакції на зовнішні фактори. При 

зміні строків сівби створюється різне поєднання кліматичних факторів в 

одному і тому ж географічному пункті, які впливають на  ростові процеси і 

продуктивність рослин, а також забезпечення прояву сортових ознак [200]. 

Адаптація у рослинних організмів є наслідком їх взаємодій із навколишнім 
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середовищем, під контролем природного добору і пристосуванням до 

комплексу умов життя саме даного регіону [435]. 

Як відмічає В. С. Циков [346, 348], при температурі ґрунту нижче 10°С 

насіння кукурудзи проростає повільно, сходи з’являються на 18–20 діб пізніше і 

тому до встановлення середньодобової температури на глибині загортання 10 °С 

насіння висівати недоцільно. 

В західних районах України сівбу кукурудзи рекомендують проводити в 

стислі оптимальні строки, коли на глибині 10 см встановлюється температура на 

рівні 9–10 °С [52]. На півночі країни, за умов короткого вегетаційного періоду, 

кукурудзу висівають при температурі ґрунту 8–10 °С, а у південній зоні, де 

умови сприятливіші, при температурі 10–12 °С [346]. 

При температурі ґрунту 9–12 
o
C сходи сорго були отримані через 16 діб, 

15–19 
o
C – через 9 діб, 20–25 

o
C – 5,5 діб, 28–26 

o
C – 6 діб і 29–34 

o
C – через  

5 діб [15]. За іншими даними, сорго цукрове слід висівати, коли температура 

ґрунту на глибині загортання насіння становитиме 17–19 
o
C [35]. Слід 

відмітити, що плівчасті сорти сорго, які мають в оболонці танін, краще 

переносять несприятливі умови в період проростання [165]. 

За даними Т. І. Адаменко [6] дати стійкого переходу температури повітря 

через 10 °С в Україні можуть зміститися із 19–26 квітня на 27 березня – 6 

квітня за кліматичними сценаріями. Фенологічні фази розвитку кукурудзи у 

весняний період, порівняно із сучасними умовами, можуть наставати на 4–7 

тижнів раніше. Найзначніші зміщення дат на більш ранній строк очікуються у 

Поліссі, найменші – у Степу. При цьому тривалість мiжфазних періодів і 

вегетаційного періоду у цілому скоротиться  на 10–20 діб  для ранніх та на 30–

46 діб для середньопізніх та пізніх гібридів кукурудзи. 

У посушливі роки перевагу має сівба на початку оптимальних строків, 

тому на кормові цілі сівбу кукурудзи необхідно розпочинати на початку 

рекомендованих оптимальних строків і закінчувати – в оптимальні [178]. При 

швидкому наростанні активних температур повітря, ранній строк сівби 

ефективніший оптимального, проте при сівбі в непрогрітий ґрунт і поверненні 
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навесні холодів поступається йому [163]. 

За даними А. М. Влащука та ін. [49] найвища урожайність зеленої маси 

кукурудзи була у фазі молочної стиглості зерна. Максимальна продуктивність 

рослин щодо формування зеленої маси була отримана на варіанті за сівби у ІІІ 

декаді квітня у гібрида Каховський та густоти стояння 70 тис. шт/га – 51,39 

т/га. У фазі фізіологічної стиглості зерна на усіх варіантах досліду зафіксовано 

зниження виході зеленої маси, що пояснюється перерозподілом пластичних 

речовин з вегетативних органів у репродуктивні, головним чином, для 

формування зерна. 

В дослідах, які проводили в Степу України вчені Інституту зернового 

господарства, оптимальні строки сівби кукурудзи визначали з урахуванням 

морфо-біологічних особливостей гібридів різних груп стиглості. Встановлено, 

що різні біотипи неоднаково реагують на терміни сівби і кожний гібрид 

проявляє індивідуальну реакцію на умови зовнішнього середовища, які 

обумовлюються цим агротехнічним прийомом [9, 271]. 

Гібриди кукурудзи різних груп стиглості мають суттєві відмінності за 

реакцією на температурний режим. Так, ранньостиглі гібриди більш стійкі до 

низьких температур і формують вищий врожай при сівбі на початку 

оптимальних строків, ніж при сівбі в кінці [160]. Гібриди кукурудзи, які 

належать до кременистої групи, більш холодостійкі, тому ранні їх посіви менше 

зріджуються [279]. Для ранньостиглих гібридів мінімальна температури 

проростання становить 7,0–7,5 °С, для пізньостиглих – 9–10 °С, проте деякі 

гібриди проростають лише при температурі ґрунту 11–12 °С і вище [161]. 

За результатами досліджень Ю. М. Пащенка [270] у південному Степу 

України ранньостиглі і середньоранні гібриди кукурудзи найвищу врожайність 

зерна (3,92–3,95 та 4,37–4,38 т/га) формували за сівби в ранні строки (16–28 

квітня), в північному – в пізні (кінець квітня – початок травня) – 6,74–6,98 та 

7,13–7,28 т/га. Середньостиглі і середньопізні гібриди в південному Степу 

максимальну урожайність забезпечували за сівби в третю декаду квітня (4,53 і 

4,11 т/га), а у північному – в цей же термін (7,91 і 7,44 т/га), але і в більш 
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ранній строк практично не знижували продуктивності (7,78 і 7,36 т/га) і 

переважали за цими ознаками пізні посіви. 

Оптимальним строком сівби для ранньостиглого гібрида 

 Почаївський 190 МВ, середньораннього Яровець 243 МВ, середньостиглого 

Красилів 327 МВ і середньопізнього Бистриця 400 МВ є настання стійкого 

прогрівання ґрунту на глибині 10 см до температури 10–12 °С (календарно – 

20–25 квітня) [204].  

Найвищу урожайність зеленої маси гібридів кукурудзи в умовах 

Правобережного Лісостепу України було отримано при сівбі за температури 

ґрунту 8–10 °С, яка становила у гібрида Зорень – 39,7, Богун – 45,9 і  

Метеор 317 МВ – 49,6 т/га. Приріст до контролю при цьому був на рівні 6,1 і 

9,8 т/га [127].  

Чим пізніше проводиться сівба кукурудзи, тим при більш високих 

середньодобових температурах повітря проходять початкові фази розвитку 

рослин. Сума активних температур за фазами вегетації відрізняється відносною 

стабільністю при деякому її збільшенні при ранньому строкові сівби у 

середньопізніх гібридів і зниженні при пізніх строках сівби у середньоранніх 

гібридів [199].  

Високу урожайність зеленої маси сорго цукрового – 21,3 т/га 

забезпечував варіант з сівбою 18–21 травня, 22,8–28,5 т/га отримано за сівби в 

другій половині травня (за температури ґрунту на глибині 10 см 14–15 
o
C). 

Пізні строки сівби скорочують загальний період вегетації сорго цукрового 

[124]. 

В умовах зрошення Астраханської області Російської Федерації, за сівби 

сорго цукрового при температурі ґрунту на глибині загортання насіння 6–8 
o
C, 

урожайність зеленої маси становила 68,8 т/га, за сівби на 10 діб пізніше (при 

температурі 12,8 
o
C) – 68,5 т/га, 5 травня (13,8 

o
C) – 80,5 т/га, 15 травня (17,5 

o
C) – 62,9 т/га [365]. 

В Степу України оптимальний строк сівби сорго настає, коли 

середньодобова  температура ґрунту на глибині 10 см підвищується до 14–
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15ºС. При внесенні ґрунтових гербіцидів і інкрустації насіння середньо- і 

пізньостиглі сорти і гібриди можна висівати на 5–7 діб раніше оптимального 

строку [203]. 

В умовах низьких температур повітря весною, а також на неоднорідних 

за рельєфом  і забур’янених ґрунтах більш пізні строки сівби кукурудзи і сорго 

цукрового мають незаперечні переваги порівняно з ранніми, які в цих випадках 

дають зріджені сходи та пригнічуються бур’янами [164]. 

В степовій зоні України оптимальні умови для проростання насіння сорго  

відмічені при температурі ґрунту на глибині 10 см 12–15ºС. За таких умов 

сходи з’являються через 8–10 діб після сівби [180]. 

Інтенсивність добового приросту коренів сорго цукрового за 

температури ґрунту 12–15 ºС становила 2,1 см, за температури 16–18 ºС – 1,8 

см. Рослини сорго, сівбу яких проводили за температури ґрунту 19–23 ºС, 

розвивали потужнішу кореневу систему, яка була на 5 см довша, порівняно з 

довжиною кореневої системи рослин за температурного режиму 12–15ºС [315]. 

У зоні нестійкого зволоження Східного Лісостепу України для 

отримання високого врожаю вегетативної маси оптимальним строком сівби є 

третя декада травня, для отримання насіння сорго цукрового – друга декада 

травня. Найбільш адаптивним для умов регіону були гібрид Медовий та сорт 

Силосне 42: врожайність зеленої маси відповідно 41,4 та 39,4 т/га, сухої 

речовини 6,62 та 6,32 т/га [318]. 

В дослідженнях Л. А. Герасименко [60] найвища врожайність біомаси 

сорту сорго цукрового Силосне 42 і гібрида Медовий (75,6 та 76,9 т/га) та вихід 

біоетанолу (2,91 т/га) з соку сорго цукрового та твердого біопалива (19,5 т/га) 

отримано за сівби насіння в другій декаді травня. 

В університеті Азад (Іран) був проведений експеримент з вивчення 

впливу строків сівби та підживлення азотом на врожайність і якість сорго 

цукрового. Вивчались чотири строки сівби (19 березня, 4 травня, 3 червня та 18 

червня) і три підживлення азотними добривами (у фазі 3–5 листків, фаза 

викидання волоті і фаза молочної стиглості зерна). Строки сівби впливали на 
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висоту і діаметр рослин, урожайність зеленої та сухої маси і вміст цукрів. Для 

всіх цих показників максимальне значення було отримано за другого строку 

сівби [376]. 

В умовах північного сходу Білорусі рекомендується вирощувати на 

зелену масу гібрид сорго цукрового Слов’янське присадибне. Сівбу сорго 

цукрового необхідно проводити в першу декаду червня, оскільки саме в цей 

час складаються найбільш сприятливі умови для росту і розвитку культури. 

Пізній строк сівби (перша декада липня) рекомендується застосувати при 

необхідності використання сорго цукрового як пожнивну або післяукісну 

культуру [274].  

Кількість рослин на одиниці площі, будь-якої культури впливає на їх 

індивідуальну продуктивність та врожайність. Продуктивність рослин 

залежить від забезпеченості їх основними факторами життя  (поживні 

речовини, тепло, повітря, світло, волога). В однакових умовах по 

забезпеченістю вологою, теплом і кількістю сонячної енергії, урожайність 

кукурудзи та сорго цукрового визначається площею живлення рослин. А 

площа живлення рослин залежить як від відстані рослин в рядках, так і від 

ширини міжрядь [34]. 

Для кращого використання сонячного світла, вологи і поживних речовин 

ґрунту, а також послаблення негативного взаємного впливу рослин кукурудзи, 

найбільш доцільний рівномірний розподіл, при якому площа живлення кожної з 

них наближається до квадрату. За даними І. І. Синягина [304], перехід від 

форми живлення 70×17,5 см до менш витягнутої 50×25 см забезпечує приріст 

врожаю зерна кукурудзи 0,43–0,72 т/га. Оптимальною формою живлення 

рослин, особливо для зернових, є квадрат або коло, що сприяє підвищенню 

врожайності від 10 % до 20 %. 

У широкорядному посіві, з шириною міжрядь 70 см, площа живлення 

рослин має форму витягнутого прямокутника 70×23 см. Рослини кукурудзи 

довгий час не затінюють міжряддя, в результаті чого бур’яни, отримують 

безперешкодно світлову енергію. Недосконалість форми живлення, за сівби 
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70×23 см не дозволяє кореневій системі засвоювати вологу з середини міжрядь, 

що призводить до непродуктивного випаровування і створює сприятливі умови 

для росту бур’янів.  Доцільним може бути рівномірне розміщення  рослин на 

площі, шляхом заміни ширини міжрядь 70 см, на звужені до 35 см. Тобто з 

формою живлення 35×48 см [24, 405–406]. 

Перехід від форми живлення кукурудзи 70×17,5 см до менш витягнутої 

50×25 см у всіх випадках забезпечував приріст врожаю зерна кукурудзи в 

межах 0,43–0,72 т/га [225]. 

Найбільш розповсюджений спосіб сівби кукурудзи та сорго цукрового в 

Україні є широкорядний з міжряддям 70 см. Такий спосіб забезпечує прибавку 

врожайності на рівні 0,4–0,5 т/га. Оптимальну густоту посіву визначають 

залежно від конкретних ґрунтово-кліматичних умов, морфо-біологічних 

особливостей сортів і гібридів сорго та напрямку використання продукції [37, 

329]. 

У центральній Німеччині, гібриди кукурудзи позитивно реагують на 

ширину міжрядь 30 см. При цьому спостерігається зміна мікроклімату 

всередині посіву – підвищення нічних температур на 5°С. У північних регіонах 

Німеччини врожайність кукурудзи на зерно при звуженні ширини міжрядь з 75 

до 37,5 см зменшилася та відзначалася загальна тенденція зниження якості 

врожаю за вмістом крохмалю [366]. 

За даними досліджень  С. С. Кравця [198] встановлено, що температура 

ґрунту на глибині 10 см залежить від структури агроценозу кукурудзи, і була 

різною в посівах з міжряддями 70 та 35 см. Ґрунт сильніше прогрівається за 

ширини міжрядь 70 см, ніж при 35 см, де рослини більше затіняли ґрунт. 

Найбільша різниця в температурі на поверхні ґрунту у посівах із звуженими (35 

см) та стандартними  міжряддями (70 см), складала: 2,3–4,3°С. У посівах із 

шириною міжрядь 35 см більша частина сонячної радіації поглиналась у 

верхніх ярусах листостеблового апарату рослин і менше надходила до поверхні 

ґрунту. 

У Лісостепу України найбільші темпи приросту урожайності зеленої 
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маси гібридів кукурудзи (28,4–32,6 т/га) і сухої речовини (6,70–7,16 т/га) 

спостерігали, в період викидання волотей–молочна стиглість при стрічковому 

способі сівби за схемою 46×24 см і густоті рослин 120–160 тис./га [215]. 

Урожайність зерна кукурудзи підвищилась на 2 і 4 % при звужені 

ширини міжрядь з 76 см до 56 і 38 см в середньому за два роки випробувань в 

11 локаціях штату Мічіган (США). Густота стояння рослин впливала на 

врожайність зерна, вологість, масу зерна і рослин. При максимальній густоті 90 

тис. шт./га, отримано найвищу урожайність зерна (11,3 т/га)  [529].  

Зменшення ширини міжрядь з 70 до 45 см, за однакової густоти стояння 

рослин сорго цукрового, призводить до зміни площі живлення. За сівби з 

шириною міжрядь 45 см та однакової площі живлення можна більш рівномірно 

розташувати рослини в рядку [363]. 

У дослідженнях Л. І. Петричука [276] найвищу врожайність зеленої маси 

сорго цукрового було одержано у варіанті з інокуляцією насіння 

бактеріальними препаратами на посівах з міжряддям 45 см за норми висіву 

150–200 тис/га рослин – 21,2–21,4 т/га з виходом сухої речовини 7,3–7,6 т/га, 

кормових одиниць – 5,1–5,4 т/га, та 0,82–0,95 т/га перетравного протеїну. 

Сівба сорго цукрового з шириною міжрядь 15 і 30 см, дозволяє широко 

застосовувати механізацію та отримувати високі врожаї, але непридатна для 

вирощування цієї культури на силос. Але широкорядна сівба сорго забезпечує 

більш жорстку стеблову зелену масу [305]. 

Вирощування сорго цукрового сорту Силосне 42 та гібрида Медове F1 

при ширині міжрядь 45 см та нормі висіву 290 тис. шт./га забезпечує 

отримання найбільшого врожаю зеленої маси – відповідно 69,2 і 71,2 т/га та 

збору біоетанолу після переробки сухої речовини – 1834 і 1887 л/га [246]. 

Дослідження, проведені в Греції свідчать, що ширина міжрядь є одним з 

факторів, який сильно корелює з урожайністю і якістю сорго цукрового. В 

досліді вивчали два міжряддя: широке 0,75 м і вузьке 0,375 м. Результати 

показали, що при відповідній технології вирощування сорго цукрового 

можливо отримати понад 40 т/га сухої речовини і 18 т/га виході цукру. 
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Звуження міжрядь призводило до підвищення урожайності сухої речовини та 

загального виході цукру (відповідно на 61 % та 37 % відповідно), порівняно з 

0,75 м, у перший рік, але без будь-якої статистично значної різниці у другому 

році. Виявлено позитивний вплив звуження міжрядь на вміст целюлози та 

геміцелюлози і, відповідно на виробництво біоетанолу [400]. 

За даними досліджень A. Mahmood та ін. [463] не виявлено впливу 

густоти стояння рослин сорго та ширини міжрядь на вміст білку, вуглецю, 

сухої речовини та вихід біогазу та метану. Відмічено лише зростання 

урожайності зеленої маси за звуження міжрядь та збільшення густоти стояння 

рослин. 

Найбільша врожайність сорго цукрового сорту Ріо (77,1 т/га) отримано за 

ширини міжрядь 52,5 см. За ширини міжрядь 105 см врожайність культури 

становила 63,7 т/га [394]. 

В університеті Чапинго (Мексика) вивчали сорт сорго зернового Сента-1 

з шириною міжрядь 40,  50 та 60 см і відстанню між рослинами в рядку 10, 12,5 

і 16,5 см. Найвищу врожайність зерна (7,83 т/га) отримано у варіанті з 

міжряддями 60 см і відстанню між рослинами в рядку 10 см [374]. 

Найбільший вихід біоетанолу та твердого біопалива сорго цукрового 

отримано за ширини міжрядь 30 см та густоти стояння рослин 300 тис. шт./га 

у сорту Силосне 42 – 3,43 та 20,7 т/га, а у гібрида Медовий 4,64 та 28,4 т/га 

[60].  

У двох польових експериментах, проведених на трьох дослідних станціях 

у Німеччині, у більшості випадків на врожайність сухої речовини сорго 

цукрового не впливали густота стояння рослин і ширина міжрядь [464]. 

На сьогоднішній добу для більшості гібридів при вирощуванні кукурудзи 

на зерно, визначені оптимальні густоти стояння рослин, в той же час потребує 

більш детального дослідження густота стояння кукурудзи на силос, як 

біоенергетичної культури. За даними В. С. Цикова [346], густота стояння 

рослин для ранньостиглих гібридів зернового напрямку становить у зоні 

Лісостепу 60–65 тис. шт./га, середньоранніх – 55–60 тис. шт./га, 
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середньостиглих – 45–50 тис. шт./га, середньопізніх – 30–35 тис. шт./га. 

Відхилення  від оптимальної густоти стояння рослин може призвести до 

значних недоборів зерна, особливо в посушливі роки [290]. При вирощуванні 

кукурудзи на силос густоту стояння рослин збільшують на 20–25 %. 

Не існує єдиної думки стосовно густоти стояння кукурудзи на силос.  Так 

в західному регіоні Аргентини, фермери вирощують кукурудзу на силос при 

відносно низьких густотах (менше, ніж 75 тис. шт./га), в той час як в північних 

районах часто проводять сівбу кукурудзи при густоті стояння рослин більше, 

ніж 95 тис. шт./га) [531]. Американські дослідники J. A. Cusicanqui, J. G. Lauer 

[409] відмічають, що максимальні показники сухої речовини у гібридів 

кукурудзи відмічені на варіантах, що були висіяні з густотою від 97,3 до  

102,2 тис. шт./га, але згідно інших даних випробувань кукурудзи на силос у 

Сполучених Штатах, вищою продуктивністю відзначаються дослідні ділянки з 

густотою рослин менше 90 тис. шт./га [503]. 

Гібриди різної скоростиглості неоднаково реагують на зміну густоти 

рослин в умовах нестійкого зволоження [120]. Тому врожайні можливості 

гібридів різних груп стиглості можна правильно встановити тільки при 

диференційованій, відповідно до гібрида, густоті стояння рослин стосовно 

агроекологічних умов вирощування. 

Вимоги рослин кукурудзи до умов зовнішнього середовища не постійні. 

На початку вегетації (фаза 3–5 листків), коли кукурудза має ще не дуже 

розвинену кореневу систему і листову поверхню, рослини не потребують 

значної площі живлення. З подальшим ростом і розвитком рослин, площа їх 

листкової поверхні використовується інтенсивніше. При недостатній площі 

живлення може наступити такий момент, коли ріст одних рослин починає 

негативно впливати на розвиток інших, що призводить до зниження їх 

продуктивності [46]. З іншої сторони, одна і та ж кількість рослин на одиниці 

площі може бути розміщена різним способом, в зв’язку, з чим взаємний їх 

вплив може посилюватися або послаблюватися [156]. 

Згідно даних отриманих Є. В. Дерягою [129], збільшення густоти 
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подовжило вегетаційний період ранньостиглого гібрида кукурудза Славутич 

162 СВ на 2 доби, середньораннього Луганський 222 МВ – на 2–3 доби, 

середньостиглого Дніпровський 345  МВ – на 3–4 доби. В дослідах  

В. П. Безрукова [21], В. П. Спіцина [314] за умови загущення посівів тривалість 

вегетаційного періоду гібридів подовжувалась на 2–3 доби. 

Як елементи технології вирощування, густота стояння рослин і ширина 

міжрядь можуть сприяти збільшенню виробництва біомаси енергетичних 

культур. Густота стояння рослин, яка є нижчою за оптимальні значення, 

призводить до зниження врожайності і менш ефективного використання 

факторів навколишнього середовища. Збільшення густоти стояння рослин 

кукурудзи впливає на зменшення вмісту сухої речовини [437].  

Оскільки кукурудза не має властивості кущення, важливим є 

встановлення оптимальної густоти рослин для цієї культури [382]. На 

оптимальну густоту стояння рослин впливають генетичні особливості та 

тривалість вегетаційного періоду, умови вирощування та забезпечення вологою 

і поживними речовинами [474].  

В умовах Південної Румунії оптимальне значення густоти стояння 

рослин кукурудзи становило для міжряддя 75 см – 100 тис. шт./га, а для 

міжряддя 37,5 см – 120 тис. шт./га. Урожайність зеленої та сухої біомаси на 

цих варіантах становили 30,1 і 14,7 та 32,5 і 15,3 т/га відповідно. Вища 

урожайність біомаси зафіксована на звужених міжряддях (37,5 см) – 30,7 т/га, 

порівняно з більш широкими міжряддями (75 см) – 28,4 т/га [414]. 

Сорго цукрове завдяки своїм біологічним особливостям здатне за 

короткий термін часу формувати високі врожаї зеленої маси, яка може бути 

сировиною для отримання високоякісних кормів. Головним фактором, від 

якого  залежить використання даної  сировини, є наявність соковитих стебел і 

листків із високим вмістом поживних речовин. Для отримання оптимальних  

параметрів поживності необхідно враховувати  основні прийоми  агротехніки 

для сортів і гібридів  сорго цукрового з урахуванням  їх біологічних 

особливостей [262]. Оптимальна густота стояння у зоні Степу України для сорго 
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зернового становить 140–160 тис. схожих насінин на 1 га, сорго цукрового – 180–

200, віничного – 250 тис. шт./га [40]. 

Найвищу продуктивність середньостиглий сорт сорго цукрового 

Кримське 15 в середньосухі (75 %) і сухі (95 %) за забезпеченістю опадами 

роки формує за  сівби з шириною міжрядь 70 см, густоті рослин 150 тис./га – 

21,4 т/га зеленої та сухої 7,5 т/га маси. При  ширині міжрядь 30 см і  густоті 

стояння рослин 150–200 тис. шт./га рослини сорго цукрового формують 

продуктивність: зеленої маси – 19,7–20,9 т/га, абсолютно сухої речовини – 6,9–

7,4 т/га [276]. 

У Саратовській області в умовах достатньої вологості сорго цукрове 

висівають із розрахунку 280 тис. шт./га, у помірних умовах – 230 тис. шт./га, а 

у посушливих – 190 тис. шт./га [365]. 

Найменша тривалість вегетаційного періоду сорго цукрового 

спостерігалась за густоти стояння рослин – 300 тис. шт./га та ширини міжрядь 

– 30 см. У сорту Силосне 42 цей період становив 124 доби, у гібрида Медовий 

на 14 діб був коротшим [60]. 

Збільшення густоти стояння рослин сорго цукрового з 40 до 70 тис. 

шт./га в умовах Єгипту впливало на зменшення росту рослин, а також якісних 

показників сиропу. Сівба сорго цукрового з густотою 70 тис. шт./га 

забезпечила найвищі врожайність зеленої маси, сиропу і цукру з 1 га. Зниження 

деяких показників якості  сорго цукрового (вміст сахарози, екстракція соку), 

що спостерігається при більш високій густоті рослин, може бути компенсоване 

більшою урожайністю зеленої маси і збір сиропу і цукру може бути 

збільшений [465]. 

Gutte та ін. [432] встановили, що густота стояння рослин сорго 

цукрового 74 тис. шт./га (45×30 см) забезпечила найвищий вміст цукру 

(11,78%). 

Вирішення проблеми забур’яненості посівів – одна із важливих умов 

одержання високих врожаїв сільськогосподарських культур. Використання 

лише агротехнічних заходів зменшує чисельність бур’янів до певного рівня. В 
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той же час як комплекс поєднання агротехнічних заходів із застосуванням 

гербіцидів здатне зменшити рівень забур’яненості посівів нижче економічних 

порогів шкодочинності бур’янів [151]. 

Бур’яни досить добре пристосувались до умов існування в агроценозах 

сільськогосподарських культур і відзначаються можливістю розвитку за 

несприятливих умов. Набагато витриваліші і стійкіші, ніж культурні рослини, 

вони краще переносять посуху і морози, нерідко розвиваються при більш 

низьких температурах, їм потрібна менша вологість ґрунту для проростання. 

Бур’яни мають природну здатність активніше засвоювати поживні 

речовини, а також виносити з ґрунту добрива у кількості, яка перевищує рівень 

споживання культурних рослин. Цим вони завдають значних збитків, сприяють 

поширенню хвороб і шкідників, погіршують якість продукції, ускладнюють 

роботу машин і ґрунтообробних знарядь, збільшують енергетичні витрати на 

виробництво сільськогосподарської продукції [395]. У колективних і 

фермерських господарствах внаслідок забур’яненості посівів втрати урожаю 

зернових колосових і зернобобових культур становлять 15–20 %, просапних – 

25–30 %, багаторічних трав – 35–40 % і більше. В умовах Лісостепу України в 

середньому зниження врожайності кукурудзи під впливом бур’янів становить 

51,4 % [302, 356]. 

Шкода від бур’янів є серйозною проблемою, особливо в першій половині 

вегетаційного періоду кукурудзи і сорго цукрового, через їх повільний 

початковий ріст і розвиток. Крім того, забур’яненість збільшує вартість 

вирощування культури і знижує прибуток [466]. Забур’яненість посівів 

кукурудзи залежить також від біологічних особливостей гібридів, їх типу, 

тривалості вегетаційного періоду, густоти стояння рослин, темпів приросту 

асиміляційного апарату. За таких умов проявляється різна шкодочинність 

бур’янів та конкурентоздатність гібридів кукурудзи [270]. 

Критичний період конкуренції між кукурудзою й бур’янами залежить 

від рівня забур’яненості, тривалості конкурентних відносин та вегетаційного 

періоду. Для ранньостиглих і середньостиглих гібридів цей період 
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продовжується практично від появи сходів і до закінчення вегетації. 

Знищення бур’янів до настання критичної фази конкурентних відносин 

сприяє формуванню високої урожайності кукурудзи [433]. 

Знання про період конкуренції з бур’янами є надзвичайно важливим для 

розробки ефективних стратегій боротьби з ними. За результатами дослідів, 

проведених в Інституті сільськогосподарських досліджень (Туреччина), 

встановлено, що незалежно від гібрида, на врожайність кукурудзи впливає 

тривалість періоду забур’яненості посівів. Збільшення періоду сумісного росту 

і розвитку кукурудзи з бур’янами значно знижує врожайність. Автори 

відмічають, що боротьба з бур’янами повинна починатися в фазі V1 і тривати 

стадії до V12 кукурудзи, щоб запобігти втраті врожаю більше 5 % [517].  

Враховуючи критичний період конкурентних відносин між культурою 

та бур’янами, завдання комплексу заходів по контролюванню їх чисельності в 

посівах кукурудзи і сорго цукрового полягає в забезпеченні чистоти посівів 

протягом перших 50–60 діб вегетації, після якого втрати урожаю зводяться до 

мінімуму і складають 8,0–3,7 %. Після цього нові генерації бур’янів втрачають 

шкодочинність і досягають вегетативної маси, яка не викликає суттєвих 

обмежень в факторах життєзабезпечення кукурудзи і сорго цукрового [355].  

У посівах кукурудзи доцільно використовувати фітоценотичний захід 

зниження забур’яненості шляхом ущільнення бобовими культурами. Для 

зниження забур’яненості посівів більш ефективний другий строк підсіву 16  

кг/га вики або 90 кг/га кормових бобів у міжряддя кукурудзи, який 

проводиться у фазі 5–7 листків кукурудзи. При цьому кількість бур’янів 

знижується – на 48–86 %, а їх маса – на 58–87 %, а урожайність силосної маси 

була вищою на 1,7–5,7 т/га порівняно з одновидовим посівом кукурудзи [242]. 

Дослідженнями проведеними в умовах північної Лісостепової зони 

Західного Сибіру, встановлено, що механізовані догляди сприяли суттєвому 

зниженню забур’яненості посівів гібридів. У середньому за 2012–2014 рр. 

досходове і післясходове боронування впливало на зменшення сухої маси 

бур’янів на 12–23 %, комплекс заходів із двох боронувань і двох міжрядних 
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обробітків сприяло зниженню сухої маси бур’янів у 2,2–2,6 раз. Проведення 

комплексу доглядів за посівами кукурудзи, що складаються з двох боронувань 

і двох міжрядних культивацій, незалежно від групи стиглості гібридів, 

дозволяє отримати збільшення врожайності зеленої маси на 80–141 % 

порівняно з варіантами без їх застосування [175]. 

На початкових етапах росту і розвитку необхідно використовувати 

комбіновану систему захисту сорго і кукурудзи від бур’янів, яка включає 

механічне їх знищення та хімічне, за рахунок використання гербіцидів. Лише 

агротехнічні заходи боротьби з бур’янами можливо застосовувати на 

висококультурних площах за умов високої оперативності і якості виконання 

робіт. У кожному конкретному випадку агротехнічні заходи мають 

доповнювати хімічний метод [227, 231, 293, 319]. 

Результати досліджень вітчизняних та закордонних вчених свідчать, що 

за технічною ефективністю варіанти з хімічними методами боротьби з 

бур’янами переважали варіанти, де застосовували агротехнічні заходи 

знищення бур’янів. Це пояснюється несвоєчасністю проведення агротехнічних 

заходів боротьби, яка виникає при несприятливих погодних умовах і значних 

навантаженнях на ґрунтообробні агрегати в господарстві [228, 231, 323, 339, 

347, 355, 358, 372, 381, 383, 388, 395, 399, 402, 412]. 

Важливість боротьби з бур’янами в посівах сільськогосподарських 

культур за допомогою гербіцидів, як технологічного моменту їх вирощування, 

доводиться досвідом світової практики землеробства. При відносно високій 

культурі землеробства, відсутності багатопільних сівозмін у США та країнах 

Західної Європи частка застосування гербіцидів на посівах кукурудзи 

становить 70–90 %. В Німеччині частка площ з використанням гербіцидів, при 

вирощуванні цієї культури складає 92 % [358]. 

Технологія вирощування кукурудзи в США залежить від гібридів, які 

мають резистентність до гербіцидів (наприклад, гліфосат-, глюфосинат- або 

імідазоліностійкі гібриди). Ці технології значною мірою покладаються на 

використання післясходових гербіцидів, таких як гліфосат, оскільки гібриди, 
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стійкі до гліфосату, домінують на ринку. Використання ГМО гібридів 

кукурудзи та гербіцидів на основі гліфосату, для боротьби з бур’янами, 

призвело до збільшення кількості стійких до гербіцидів бур’янів, змін у 

популяції деяких видів, підвищення вартості хімічних заходів контролю 

забур’яненості та вимивання гербіциду в підземні та поверхневі води [447]. 

Згідно даних О. М. Шевченка [357], гербіциди знижують на 1–2% 

польову схожість насіння кукурудзи, а також зменшують протягом вегетації 

густоту рослин на 7 %. Механічний догляд за посівом сприяє збереженню 

густоти кукурудзи, від посіву до збирання, на 3 % і утворенню більшої на (7–18 

%) кількості продуктивних качанів на 1 рослині. 

Здійснення хімічних заходів контролювання чисельності  бур’янів у 

посівах кукурудзи дозволяє покращити фітосанітарний стан та істотно 

зменшити кількість винесених поживних речовин із ґрунту бур’янами [302]. 

Найважливішою характеристикою гербіцидів є їх вибіркова 

фітотоксичність, яка поєднує, з одного боку, ефективність знищення значної 

кількості видів бур’янів, а з іншого – селективність дії гербіциду, тобто 

відсутність негативного впливу на культуру [461]. Останнім часом, в 

основному з екологічних міркувань, перевага надається гербіцидам, які 

застосовують по вегетуючим бур’янах, незважаючи на те, що в переважній 

більшості випадків вони мають менший, порівняно з ґрунтовими препаратами, 

термін захисної дії [509]. 

Дослідженнями, проведеними на дослідних полях в Примор’ї, 

встановлено, що застосування гербіциду Базис (0,02 і 0,025 кг/га) підвищило 

врожайність зерна кукурудзи на 1,43–2,06 т/га, порівняно з контрольним 

варіантом. Відмічено, що використання гербіциду Майстер (0,125 і 0,15 кг/га) 

доцільно не пізніше фази трьох листків у кукурудзи, для призупинення росту 

амброзії полинолистої. Гербіциди Тітус Плюс (0,34 і 0,38 кг/га) і Стеллар (1,5 

л/га) практично повністю звільняли посіви кукурудзи від бур’янів, що сприяло 

збереженню 2,07–3,59 т/га зерна [196]. 

При плануванні заходів із контролювання чисельності бур’янів  на 
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конкретному полі доводиться брати до уваги сукупність найпоширеніших їх 

видів, що утворюють тип забур’яненості. При цьому враховують біологічні 

особливості бур’янів, а також їх реакцію на певні гербіциди [473]. Хімічні 

методи боротьби з бур’янами в посівах сорго ефективні за умови обробки 

насіння антидотом. Використання їх в поєднанні з агротехнічними прийомами 

забезпечує знищення значної кількості бур’янів, сприяє підвищенню 

врожайності і скороченню додаткових витрат на вирощування сорго [411–412]. 

Незалежно від ширини міжрядь забур’яненість посівів сорго цукрового 

знижується при збільшенні норми висіву насіння. Ця закономірність 

простежувалася в усі періоди спостережень. У фазі кущіння і виході в трубку  

на варіантах з шириною міжрядь 70 см число бур’янів і їх маса була на 11–28% 

меншою, ніж у посівах з міжряддями 45 см. Але на період збирання ситуація 

змінювалася і в посівах з міжряддями 70 см була вже більша маса бур’янів при 

меншій їх кількості [278]. 

Вивчення різних видів гербіцидів при вирощуванні сорго є важливим 

для оцінки їх впливу та ефективності як для боротьби з бур’янами, так і на 

саму культуру. Дослідженнями, проведеними у Бразилії, встановлено, що 

ґрунтові гербіциди (кломазон, трифлуралін і S-метолахлор) мали негативний 

вплив на рослини сорго. В той же час не відмічено пошкоджень рослин сорго 

після застосування післясходових гербіцидів. Використання атразину або його 

суміші з бентозоном є перспективними для боротьби з дводольними бур’янами 

в посівах сорго [461]. 

На півдні Одеської області В. Я. Щербаков [367] вивчав гербіциди 

триазинової групи. Кращим гербіцидом з цієї групи для сорго зернового 

виявився пропазин. Він менше за інші гербіциди пригнічує сорго і добре 

очищає поля від бур’янів, у той час коли інші гербіциди істотно знижують 

польову схожість сорго. Особливо чутливим сорго виявилося до симазину 

(навіть при дозі 2 кг/га). Пропазин лише на 1,0–2,9 % знизив польову схожість, 

що свідчить про його придатність і високу ефективність для сорго. 

На чорноземі типовому Лівобережного Лісостепу поєднання 
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загальноприйнятої системи основного обробітку ґрунту (лущення, оранка, 

вирівнювання) та комбінованої системи захисту рослин від бур’янів 

(оброблення насіння антидотом Концепт ІІІ 960 ЕС, застосування ґрунтового 

гербіциду перед сівбою Примекстра Голд 720 SC (3-3,5 л/га) та проведення 

міжрядного обробітку) забезпечує отримання урожайності зерна сорго 

суданського 5,09 т/га, вихід обмінної енергії – 56,7 ГДж/га, а у сорго цукрового 

– 5,42 т/га та 60,3 ГДж/га відповідно [310].  

 

1.4 Вирощування кукурудзи та сорго цукрового в сумісних посівах 

Розробка систем формування стійких агрофітоценозів і розширення 

видового складу кормових культур, в тому числі і нетрадиційних, що 

забезпечують стабільне виробництво кормів, збалансованих за основними 

поживними речовинами, є реальним шляхом включення біологічних факторів в 

систему інтенсифікаційних процесів. Для створення продуктивних і 

адаптованих кормових агрофітоценозів і більш повного використання 

біологічних факторів все більше застосування знаходять змішані посіви 

(сумісні, ущільнені, підсівні, смугові, прості і складні травосуміші). У цих 

посівах закладена можливість ефективного використання агрокліматичних 

ресурсів за рахунок формування високопродуктивних і адаптивних 

фотосинтетичних систем. Для кожної ґрунтово-кліматичної зони необхідно 

проектувати більш стійкі і врожайні з підвищеними показниками якості 

кормові агрофітоценози з урахуванням взаємодії їх компонентів, що 

відрізняються різноманітністю у видових і трофічних відносинах [136, 190].  

Сучасні інтенсивні технології вирощування сільськогосподарських 

культур вимагають використання хімічних засобів захисту рослин від хвороб, 

шкідників і бур’янів. Більшість гербіцидів, наприклад, мають відповідний 

видовий діапазон токсичної дії, та використання їх у змішаних посівах вкрай 

обмежене. Отже, головна перевага одновидових посівів полягає у їх високій 

технологічності. До недоліків останніх слід віднести неповне використання 

посівної площі, особливо культурами широкорядного посіву, а також низькі 
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кормові якості продукції окремих культур. Для усунення цих недоліків у 

рослинництві використовують сумісне вирощування різних культур – змішані 

та сумісні посіви, бленди [354]. 

Змішаними вважають посіви двох або декількох культур, насіння яких 

перед сівбою змішують або проводять дворазову незалежну сівбу культур на 

одній і тій же площі. Цей спосіб сівби частіше використовують при 

вирощуванні кормових культур. Мета змішаних посівів – поліпшити якість 

корму, підвищити вміст у ньому білка. Змішані посіви кормових культур 

використовують тоді, коли ґрунтово-кліматичні умови не дозволяють 

одержувати стабільно високі врожаї найбільш цінної в кормовому відношенні 

культури. Як показує багаторічна практика, урожай і якість корму таких 

посівів залежить від їх компонентного складу [130]. 

Сумісні посіви – це сівба двох або більше видів рослин на одному полі 

при відповідному чергуванні рядків або окремих смуг культур.  Для сівби 

насіння культур не змішується, а висівається окремо. Мета сумісних посівів, 

так само, як і змішаних, – підвищити якість корму. Збирання таких посівів 

проводять перпендикулярно до напрямку рядків, що сприяє перемішуванню 

зеленої маси компонентів. Перевага сумісних посівів полягає в тому, що вони 

дають змогу диференціювати заходи із внесення добрив і догляду за посівами. 

При сумісних, особливо смугових посівах, культури менш негативно 

впливають одна на одну; негативна взаємодія практично виключається. При 

сівбі культур із різною висотою стебел високорослi культури краще освітлені, 

й маса однієї рослини буває більшою, ніж в одновидових посівах [209]. 

Бленди – це сумішки сортів однієї культури, але з різними біологічними 

особливостями. Необхідність таких посівів обумовлена нерегулярністю і 

непередбаченістю метеорологічних явищ вегетаційного періоду. Мета посіву 

бленд – одержати стабільні врожаї за різних погодних умов року. Бленди не 

мають широкого застосування в практичному землеробстві [155]. 

Агрофітоценоз, що складається з декількох видів культурних рослин, має 

ряд переваг перед одновидовими посівами:  
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– формує фотосинтетичний апарат більшої площі, в різних ярусах і зі 

збільшенням кількості ярусів підвищується ефективність засвоєння рослинами 

сонячної радіації і їх участь у фотосинтезі;  

– внаслідок розміщення кореневих систем різних видів у шарах ґрунту 

повніше використовуються мінеральні речовини і волога;  

– завдяки різниці в максимальних періодах споживання вологи і 

поживних речовин видами, що входять до сумісних агрофітоценозів, вдається 

уникнути різко виражених пікових ситуацій і забезпечити задоволення потреб 

посіву в основних факторах життя;  

– введення в посів видів з різними біологічними ознаками веде до 

більш повного використання гідротермічних ресурсів окремих років і 

формування відносно стабільних врожаїв; 

– в сумісних посівах створюється більш щільний травостій, який 

дозволяє успішно пригнічувати бур’яни;  

– агрофітоценоз з різними видами менше ушкоджується шкідниками і 

хворобами, ніж одновидові посіви;  

– щільний рослинний покрив уповільнює розвиток водної і вітрової 

ерозії, сприяє збереженню ґрунтової родючості [25–26, 30, 387]. 

З економічної точки зору полівидові посіви вигідні, завдяки більш 

ефективному, в порівнянні з одновидовими посівами, використанні земельної 

площі, рівномірному розподілу в часі праці робітників і максимальному 

використанню можливостей сільськогосподарської техніки [244]. 

У процесі фізіологічних функцій, пов’язаних зі споживанням поживних 

речовин і вологи, виділенням через надземні і підземні частини продуктів 

метаболізму, рослини змінюють навколишнє середовище і є, таким чином, 

екологічним фактором для сусідніх рослин і асоційованих з ними інших живих 

організмів. Тому, в сумісному посіві для кожного компонента створюються 

умови, відмінні від одновидового. Це впливає на надходження поживних 

речовин і вологи в рослини і на кількість утвореної біомаси та її хімічний склад 

[27]. 
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В даний час накопичено досить значний експериментальний матеріал по 

поєднанню видів рослин в змішаних посівах. Але не досить повно розроблені 

теорія і практика співвідношення компонентів, регулювання динаміки росту і 

розвитку рослин, мінерального живлення, використання алелопатичного 

потенціалу, не отримала належного розвитку фітоценотична селекція [152, 217, 

352]. 

Одним з основних переваг сумісних посівів є збільшення сумарної 

листкової поверхні, поліпшення морфо-біологічних показників рослин за 

рахунок більш оптимального розташування листкової поверхні, та як результат 

можливість збільшення коефіцієнта засвоєння сонячної радіації і більш повне 

використання її на фотосинтез, тоді як при вирощуванні культур в 

одновидових посівах значна кількість сонячної енергії втрачається 

безповоротно [258]. 

Особливе значення приділяється сумісному вирощуванню кукурудзи і 

сорго з ущільнюючими культурами, завдяки яким підвищується вміст протеїну 

в зеленій масі, а також збір поживних речовин з одиниці площі [65, 128]. 

В умовах Красноярського краю сорго цукрове сорту Кінельське 3, як в 

одновидових, так і в сумісних посівах з бобовими (пелюшка, горох посівний) і  

злаковими (пайза) компонентами, може забезпечувати високу продуктивність 

зеленої маси [2]. 

Дослідження, проведені на дослідному полі кафедри рослинництва 

Самарської ДСГА по вивченню вирощування кукурудзи і мальви в сумісних 

посівах, свідчать, що одновидові посіви кукурудзи забезпечують в середньому 

21,6 т/га зеленої маси, а мальви – 19,5 т/га. Врожайність сумісних посівів була 

на 3,7–9,7 % вище порівняно з кукурудзою [335].  

Згідно з дослідженями М. Я. Шевнікова [354] у період викидання 

волотей кукурудзи, сорго цукрового та суданської трави, урожайність їх 

сумішей з соєю знаходилася на рівні одновидових посівів злакових 

компонентів або дещо їх перевищувала. 

За даними спостережень Б. С. Векшина [45], в посушливі роки кукурудза, 
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яка вирощується сумісно з високобілковими компонентами, сильно відстає в 

рості і розвитку, між бобовими і злаковими культурами спостерігається 

конкуренція за використання вологи ґрунту. 

У роки з достатньою кількістю опадів компоненти змішаних посівів 

добре розвиваються і дають значний урожай вегетативної маси. Так, за даними 

І. П. Жабикіна [150], водний режим ґрунту під змішаними посівами був більш 

сприятливий, ніж в одновидових посівах. Разом з тим, Е. І. Гуляєв [121] і  

А. І. Лівенський [218] вказують на погіршення водного режиму у змішаних 

посівах. 

Кукурудза і сорго належать до культур, фотосинтез у яких здійснюється 

за типом С4. Головна відмінність від С3 фотосинтезу полягає в меншій 

вибагливості до насичення повітря СО2 і досить високе його засвоєння 

відбувається завдяки низькому виділенню під час дихання. Ці культури 

спроможні активно здійснювати процеси засвоєння і трансформації світлової 

енергії за температури повітря 35–40ºC, а також економно та 

високопродуктивно використовувати вологу на формування одиниці сухої 

маси. Саме тому рослини кукурудзи і сорго цукрового відзначаються високою 

стійкістю до несприятливих умов вирощування [395]. 

Сумісне вирощування кукурудзи і сорго має позитивний результат не 

тільки для отримання зерна, але й силосної маси [42, 51, 221, 294]. Значний 

досвід сумісного вирощування кукурудзи і сорго накопичений в Молдавії 

[219]. 

Найбільш врожайними компонентами при вирощуванні сорго цукрового 

на зелену масу виявилися вика посівна (яра) і волохата (озима), для заготівлі 

силосу або сінажу – соя і вика волохата. Вони забезпечують урожайність 

зеленої маси від 32,1 до 47,4 т/га і 6,3–13,4 т/га сухої речовини. Найменш 

продуктивним компонентом суміші виявився амарант, сумісні посіви з яким 

забезпечили урожайність зеленої маси від 19,1 до 33,6 т/га і сухої речовини – 

від 3,3 до 7,4 т/га [308]. 

Кукурудзу на силос в умовах південно-західної частини Лісостепу 
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Республіки Башкортостан доцільно висівати сумісно з мальвою або буркуном 

білим. Врожайність сумісних посівів кукурудзи з мальвою і буркуном 

однорічним на 9 і 13 % перевищувала аналогічний показник одновидових 

посівів кукурудзи [334]. 

В умовах Ерастівської дослідної станції Інституту сільського 

господарства степової зони НААН, врожайність сумішки сорго суданського 

(1,75 млн/га, суцільно) з кукурудзою  (175 тис./га, широкорядно – 45 см)  на  

неполивних землях за 2 укоси становила 58,0 т/га, що за продуктивністю 

перевищувало одновидові посіви кукурудзи в 1,6 раза [202]. 

В умовах Татарстану найбільша врожайність зеленої маси отримана в 

одновидових посівах кукурудзи (43,7 т/га). За врожайністю зеленої маси 

близькими до неї були варіанти сумісного вирощування кукурудза + соняшник 

і кукурудза + соняшник + вика + овес – 40,1 і 42,0 т/га відповідно [250]. 

На думку В. А. Землянова і А. А. Сміловенко [158], при вирощуванні 

сумісних посівів цукрового сорго і кукурудзи, соковиті стебла сорго, 

перемішуючись з напівсухою масою кукурудзи, рівномірно зволожують її і 

створюють сприятливі умови для молочно-кислого бродіння і отримання 

силосу високої якості. Щоб змішування було рівномірним, посіви кукурудзи і 

сорго не слід розташовувати сумісними рядами, оскільки висота рослин сорго, 

в цьому випадку виявляється значно вище і при комбайновому збиранні 

створюються додаткові труднощі, що призводить до значних втрат. У 

результаті такого розміщення обидві культури будуть в однакових умовах, 

формуватимуть вирівняний стеблистій і забезпечуватимуть максимальну 

врожайність біомаси. 

Найбільшу продуктивність силосних культур забезпечують посіви 

кукурудзи сумісно із сорго з максимальною врожайністю зеленої маси – 39,6–

53,0 т/га. Аналогічна закономірність і у поживності зеленої маси 

представлених силосних культур: виході сухої речовини, кормових одиниць та 

перетравного протеїну з гектара посіву [181]. 

У сумісних посівах кукурудзи з сорго врожайність зеленої маси 
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збільшується на 5–10 т/га. Розрахунки показують, що якщо частину земель, 

відведених на півдні країни під кукурудзу на зерно й силос, посіяти сумісно з 

сорго цукровим і сорго-суданковими гібридами, додатково можна отримати 40-

50 млн т. зеленої маси [327]. 

В умовах лісостепової зони Західного Сибіру сумісні посіви кукурудзи з 

сорго цукровим, незалежно від строку збирання, забезпечили продуктивність 

на рівні одновидових посівів кукурудзи: зеленої маси 40,3–40,7 т/га, сухої – 

8,30–9,64 т/га. Збирання у фазі молочної стиглості зерна кукурудзи сприяло 

підвищенню продуктивності одновидових і сумісних посівів кукурудзи з сорго 

цукровим (по сухій масі від 8,43 до 9,64 т/га) [177]. 

За даними Т. Г. Бадова [14], у сумісних посівах кукурудзи з сорго 

отримують 46,2 т/га зеленої маси, а в одновидових посівах сорго лише 39,3 

т/га. Аналогічні дані отримані і в центральній зоні Республіки Молдови в 

дослідах І. Е. Бухара [41], де в середньому у сумісних посівах кукурудзи з 

сорго було отримано 45,5 т/га зеленої маси і 31,1 т/га у одновидових посівах 

кукурудзи.  

Дослідження дозволили встановити ефективність сумісного вирощування 

кукурудзи з сорго і суданською травою. Такі посіви забезпечують можливість 

без додаткових витрат на повторну сівбу отримати ще не менше одного 

врожаю зеленої маси за рахунок отави сорго або суданської трави. При цьому 

відпадає необхідність в проведенні таких агротехнічних заходів, як літня 

оранка, передпосівний обробіток ґрунту і сівба, які необхідно проводити під 

повторні посіви [123]. 

 

1.5 Характеристика рослинних субстратів для виробництва біогазу 

Найважливішим параметром при виборі видів рослин для вирощування 

біогазу є ефективність отриманої енергії з 1 гектара площі, яка визначається, 

головним чином, виходом біомаси та продуктивністю метану [440].  

Як сировина для анаеробного зброджування в біогазових установках,  

велике значення мають культури з високою продуктивністю біомаси та  
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здатністю отримувати біогаз з вмістом метану 50–65 %. Найбільш корисними 

видами рослин для виробництва біогазу є ті, що мають високий вміст 

вуглеводів, які швидко ферментуються та низький – геміцелюли і лігнін [386]. 

Крім того, такий матеріал повинен бути легким для зберігання та доступним 

протягом усього року. Крім того, технологія вирощування цих культур 

повинна бути простою, вони повинні бути толерантними до бур’янів, 

шкідників, хвороб, посухи та морозів, мати гарну зимостійкість і невисокі 

вимоги до фону живлення [500]. 

Для виробництва біогазу використовують багато різних видів рослин. 

Значний вплив на потенціал урожайності біомаси та виході біогазу мають не 

тільки генетичні характеристики рослин, а й технологія їх вирощування. Час 

збирання врожаю та фаза стиглості культур відіграють важливу роль у 

формуванні якості силосу і максимальному виході метану [434]. 

Силосна маса має вищі показники виході біогазу та вміст метану, ніж 

зелена маса. Отже, силосування можна розглядати як технологічну операцію, 

для поліпшення виробництва метану з рослинної маси [434]. 

Для збереження рослин їх силосують в буртах, а для зниження втрат 

органічної речовини, ущільнюють, додаючи спеціальні ферментні препарати та 

накриваючи плівкою. При тривалому зберіганні відбувається втрата частини 

органічної речовини. Але, як результат ферментної дії, збільшується частка 

низькомолекулярних органічних сполук, тому і зростає ступінь  розкладу  

силосу протягом бродіння в реакторі [521]. Так, для силосування кукурудзи 

вміст сухої речовини повинен бути 30–40 %. При вмісті сухої речовини менше 

20 % погіршуються властивості силосу, утворюється значна кількість 

фільтрату і суттєво знижується потенціал утворення біогазу [392]. 

Для виробництва біогазу з енергетичних культур, кукурудза, як 

сировина, має найбільше значення за рахунок високого потенціалу 

врожайності. Вирощування і зберігання силосної кукурудзи технічно 

розвинене і широко оптимізовано [380]. Як субстрат для виробництва біогазу, 

вирощують спеціальні енергетичні гібриди кукурудзи з урожайністю сухої 
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маси 9–30 т/га [393]. Це орієнтовно становить 5300–9000 м
3
/га

 
метану, залежно 

від гібрида кукурудзи, агрокліматичних умов вирощування та фази збирання 

[379]. 

Згідно досліджень J. Księżak та ін. [450], період ферментації кукурудзи і 

сорго цукрового та виробництво 90 % біогазу з цих двох видів є однаковими. 

Більш високий вихід біогазу і метану на 1 кг сухої органічної маси були 

отримані з одного гектара кукурудзи в порівнянні з сорго цукровим. 

Широке використання кукурудзи, як монокультури, для виробництва 

біогазу, негативно впливає на навколишнє середовище з точки зору втрати 

біорізноманіття, зменшення виробництва продуктів харчування і кормів, 

збільшення інтенсивності розвитку шкідливих організмів та використання 

елементів живлення [499]. Як альтернатива кукурудзі були запропоновані інші 

культури для виробництва біогазу, такі як соняшник, міскантус, просо, 

коноплі, сорго і суданська трава [502].  

Використання енергетичних культур (зокрема, силосної кукурудзи), за 

останні 10 років збільшилося в деяких європейських країнах (Німеччина та 

Австрія), які використовують їх через високі виходи метану, що збільшує 

прибутковість виробництва біогазу. Спільне зброджування різних субстратів 

значно сприяє покращенню цього процесу та підвищенню виході біогазу. 

Обговорення щодо використання енергетичних культур та їх вплив на зміну 

землекористування та продовольчу безпеку призвело до введення обмежень на 

частку енергетичних культур, які використовуються для виробництва біогазу 

(Німеччина, Австрія, Данія) [497]. 

У країнах Європейського союзу запроваджено Закон про поновлювані 

джерела енергії (EEG 2012), згідно якого масова частка кукурудзи в 

живильному субстраті для біогазових установок не повинна перевищувати 

60%. Як альтернативу кукурудзі країни Західної Європи розглядають цукрові 

буряки. В посушливих умовах Півдня України перспективною культурою для 

виробництва біогазу є сорго цукрове. Вчені підрахували, що у разі 

вирощування сорго на площі 500 тис. га, за врожайності культури на рівні 
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100 т/га, можна отримати близько 4,4 млрд м
3
 метану [291]. Сорго цукрове 

забезпечує вихід біогазу на рівні 17,6 тис. м
3
/га, кукурудза – 16,0 тис. м

3
/га, 

буряки цукрові – 10,9 тис. м
3
/га, буряки кормові – 10,8 тис. м

3
/га. 

Серед цих культур сорго, вважається ідеальною культурою для 

виробництва біопалива [502]. Цукор, накопичений у стеблах цукрового сорго, 

може бути перероблений в етанол [506], а біомаса сорго використовується для 

виробництва біогазу [498] або для целюлозної промисловості у виробництві 

етанолу [470]. 

Деякі субстрати зброджуються дуже повільно тому що молекулярна 

структура їх біомаси погано доступна для мікроорганізмів і їх ферментів 

(наприклад, через їхню високу кристалічну структуру або через малу площу 

поверхні) [417]. 

Експерименти, проведені з травою Теффа (Eragrostis tef) в Ефіопії,  

показали, що ця рослина має потенціал виробництва метану в тому ж діапазоні, 

що і кукурудза. Тефф можна вирощувати на непридатних землях, наприклад 

заболочених або пустелях, де інші культури, не можуть вирощуватися [479]. 

Аналіз шести культур, вирощених на півдні Швеції для виробництва 

біогазу (конопля, цукровий буряк, кукурудза, тритикале, конюшина на зелену 

масу, озима пшениця), показав різну продуктивність щодо виході метану з 

гектара та витрат енергії на вирощування цих культур як сировини для 

виробництва біогазу. За виходом біогазу з 1 га, кращим виявився цукровий 

буряк з показником у енергетичному еквіваленті 160 ГДж. Зерно пшениці 

забезпечило 88 ГДж/га, а кукурудза і коноплі мали +17 % і -15 % порівняно з 

енергією, отриманою з зерна пшениці. Конюшина на зелену масу і коноплі 

забезпечили лише половину енергетичного виході біогазу порівняно з 

цукровими буряками [428]. 

У дослідженнях, проведених в Словаччині, вивчено виробництво біогазу 

з двох субстратів: суміші кукурудзяно-соргового силосу та подрібненої 

картоплі у поєднанні з сумішшю гною та сечі свиней. У першому експерименті 

вихід біогазу становив 0,159 м
3
/годину при вмісті метану 56,96 %. У другому 
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експерименті вихід біогазу становив 0,181 м
3
/годину при вмісті метану 52,95% 

[445]. 

Група датських дослідників Центру інновацій з біоенергетики та 

екологічних технологій (CBMI) вирішила дослідити, як фермери можуть 

оптимізувати виробництво енергетичних культур. Розрахунок виробництва 

енергії з посівів сільськогосподарських культур базувався на виході метану з 

невеликих ділянок. Найкращий біогазовий потенціал був у зеленої маси жита – 

395 м
3
 метану на 1 тонну органічної речовини, а найгіршим – у стеблах 

топінамбура – 300 м
3
/т. Інші культури мали біогазовий потенціал близько 350 

м
3
/т [453]. 

Біогазовий потенціал різних видів трав коливається в межах від 500 до 

700 л×кг
 
СОР і залежить від типу ґрунту та технології їх вирощування [482]. 

За результатами лабораторних досліджень, проведених в університеті 

Марібор (Словенія), встановлено, що найбільший вихід метану було отримано 

з субстрату соняшника (283 л×кг
 
СОР), сорго (188 л×кг

 
СОР) і кукурудзи 

(187 л×кг
 
СОР). Субстрат амаранту виробляв 128 л×кг

 
СОР і топінамбуру – 115 

л×кг
 
СОР. Найменша кількість метану була отримана з цукрових буряків 

(95 л/кг) [475]. 

В основному дослідження щодо вибору видів рослин для виробництва 

біогазу проводилися у Центральній Європі [524], але практично відсутні дані 

про оцінку потенціалу виробництва біогазу з різних видів рослин в Україні. 

 

Висновки до розділу 1 

На основі огляду літературних джерел з питань сучасного стану 

біогазової галузі у світі та Україні і наукових основ вирощування кукурудзи і 

сорго цукрового в одновидових і сумісних посівах, як біоенергетичних 

культур, можна зробити наступні висновки: 

- використання відновлювальних джерел енергії рослинного 

походження для виробництва біогазу, одним з основних яких є сорго цукрове 

та кукурудза, в Україні вивчено недостатньо; 
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- добір сортів (гібридів) кукурудзи та сорго цукрового, адаптованих до 

певних ґрунтово-кліматичних умов, та агротехніка їх вирощування є 

основними чинниками, що визначають продуктивність цих культур та вихід 

біогазу та метану. В сучасній науковій літературі взаємозв’язок цих факторів 

висвітлено недостатньо; 

- дослідження з вивчення продуктивності сумісних посівів кукурудзи і 

сорго цукрового з іншими культурами, проводиться тривалий час. Але 

практично не висвітлено в літературі питання вирощування їх як 

біоенергетичних культур у сумісних посівах. Недостатньо вивчено окремі 

елементи технології вирощування як за одновидової, так і сумісної сівби цих 

культур: строки сівби, дози добрив, площа живлення рослин, заходи 

контролювання чисельності бур’янів. Тому виникає необхідність у подальших 

дослідженнях відповідно до ґрунтово-кліматичних умов регіону вирощування 

кукурудзи і сорго цукрового; 

- перераховані вище завдання і викликали необхідність у проведенні 

досліджень стосовно впливу ґрунтово-кліматичних умов, сортових 

особливостей та елементів технології вирощування на продуктивність 

кукурудзи і сорго цукрового в одновидових і сумісних посівах, як 

біоенергетичних культур для виробництва біогазу. 
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РОЗДІЛ 2 

УМОВИ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Дисертація з проблеми розробки основ формування продуктивності 

кукурудзи і сорго цукрового, як біоенергетичних культур для виробництва 

біогазу, базується на результатах експериментальних досліджень, проведених 

впродовж 2011–2016 років у 15 польових дослідах з вивчення ефективності 

впливу окремих елементів технології вирощування на продуктивність 

кукурудзи і сорго цукрового та вихід біогазу. Дослідження за темою 

дисертаційної роботи проводили на дослідному полі Науково-виробничого 

центру (НВЦ) Білоцерківського національного аграрного університету. 

 

2.1 Ґрунтово-кліматичні умови проведення дослідів 

Дослідне поле Білоцерківського національного аграрного університету 

розташоване в центральній частині Правобережного Лісостепу України. 

Рельєф  дослідного поля – слабохвиляста рівнина з невеликим нахилом 

поверхні з півдня та південного заходу. Ґрунтові води залягають глибоко і 

впливу на водопостачання рослин не мають. Ґрунтоутворюючою породою є 

дрібнопилуватий карбонатний лес. 

Ґрунт дослідної ділянки – чорнозем типовий вилугований, 

середньоглибокий, малогумусний, грубопилувато-легкосуглинковий на 

карбонатному лесі. Вміст крупного пилу в орному шарі – 49,9–58,3 %, 

фізичної глини – 30,6–34,4 %, мулу – 18,7–24,2 %, піску – 9,9–19,4 %. 

Агрохімічна характеристика ґрунту: вміст гумусу (за Тюріним і 

Кононовою) – 3,5–4,2 %, азоту, що легко гідролізується (за Корнфілдом) – 90–

120, рухомого фосфору і обмінного калію (за Чириковим) відповідно 130–160 і 

120–130 мг/кг ґрунту. Ґрунт дослідного поля має середню нітрифікаційну 

здатність – 2,1–3,5 мг на 100 г абсолютно сухого ґрунту, середньозабезпечений 

валовими формами Р2О5 і К2О – відповідно 0,06 і 1,44 %. 

Глибина гумусового горизонту 50–60 см, карбонати Са і Мg залягають на 
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глибині 50–65 см. Гідролітична кислотність становить 1,5–1,8 мг-екв./100 г 

ґрунту. Реакція ґрунтового розчину близька до нейтральної – рН сольове 6,5–

6,9, ємність поглинання 25–28 мг-екв./100 г ґрунту. Серед обмінних катіонів 

головна роль належить кальцію, вміст якого становить 16,5–22,1 мг-екв./100 г 

ґрунту. Вміст магнію становить 2,4–4,01 мг-екв./100 г ґрунту. 

За своїми агрохімічними та агрофізичними показниками ґрунт дослідного 

поля Білоцерківського національного аграрного університету придатний для 

вирощування високих врожаїв кукурудзи і сорго цукрового. 

Визначення суми опадів, температура повітря, гідротермічного 

коефіцієнта проводили згідно даних постійних спостережень метеостанцією у 

м. Біла Церква.  

Зона, в якій розташоване дослідне поле Науково-виробничого центру, 

характеризується помірно-континентальним кліматом та належить до умов 

нестійкого зволоження. 

За багаторічними даними середньорічна температура повітря становить 

+7 °С, але в окремі роки бувають значні відхилення (від 5 до 8°С), максимальна 

температура влітку досягає 37–39 °С, а мінімальна взимку – -36 °С. Умови 

вегетаційного періоду, в основному, сприятливі для росту і розвитку 

кукурудзи і сорго цукрового. Тривалість його складає 160–190 діб, сума 

ефективних температур вище 10 °С – 2650 °С. Відносна вологість повітря у 

середньому за рік становить 77 %, влітку зменшується до 50 % і підвищується 

взимку до 85 %. 

До несприятливих метеорологічних явищ, що негативно впливають на 

ріст на розвиток рослин кукурудзи і сорго цукрового, відносяться весняні 

приморозки. В окремі роки останні весняні приморозки припиняються або 

раніше 12 квітня, або пізніше 13 травня. Залежно від цього й тривалість 

безморозного періоду відповідно зменшується або збільшується і коливається в 

межах 136–199 діб. В середньому, тривалість безморозного періоду в цьому 

регіоні становить 160 діб. 

Середньорічна сума опадів становить 538 мм і коливається в межах від 
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350 до 850 мм. Найбільше їх буває у теплу пору року, а найменше – у зимовий 

період. В квітні і травні спостерігається інтенсивне наростання 

середньодобових температур, в результаті чого збільшується випаровування 

вологи з ґрунту.  

Показники гідротермічного режиму вегетаційного періоду кукурудзи та 

сорго цукрового порівнювали з середньобагаторічними даними (Додаток А.1). 

В 2011 р. дослідження проводились тільки з кукурудзою. Аналізуючи 

погодні умови цього року варто відмітити, що вони були досить сприятливими 

для нормального розвитку рослин кукурудзи, швидкій зміні фаз та міжфазних 

періодів. Розподіл опадів по місяцях та декадах був нерівномірним  

(Додаток А.2). В травні і серпні кількість опадів була наближена до середнього 

багаторічного значення, а червень характеризувався надмірним зволоженням, 

опадів випало на 55,9 мм більше середньогобагаторічного показника  

(табл. 2.1). Деякий дефіцит вологи спостерігався у липні (-27,4 мм). Період 

травень-серпень був типовим для даної зони з незначним відхиленням в червні 

і сприятливим для росту і розвитку кукурудзи. 

У 2011 р. середня температура повітря за вегетаційний період була вищою 

на 0,8°С порівняно із середніми багаторічними показниками. Лише серпень 

місяць був дещо холоднішим, порівняно з середньобагаторічними даними, 

середня добова температура повітря була меншою на 0,4 °С. 

Всі інші місяці були теплішими, середня добова температура повітря 

була вищою на 0,4–1,7°С порівняно з середнім багаторічним показником. 

Період сівби, одержання сходів і початкового росту і розвитку кукурудзи були 

в межах норми, але дещо теплішими, середня добова температура повітря 

перевищувала середнє багаторічне значення лише на 0,3 °С. 

Для визначення погодно-кліматичних характеристик всього 

вегетаційного періоду використовували гідротермічний коефіцієнт ГТК. 

Якщо ГТК <0,4 – дуже сильна посуха, ГТК від 0,4 до 0,5 – сильна посуха, ГТК 

від 0,5 до 0,6 – середня посуха, ГТК від 0,7 до 0,9 – слабка посуха, ГТК від 1,0 

до 1,5 – достатньо вологий, ГТК > 1,5 – надмірно вологий [303]. 
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Таблиця 2.1 

Погодні умови за вегетаційний період кукурудзи 2011 р. (за даними 

Білоцерківської метеостанції) 
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Травень 47,7 52,6 -4,9 15,6 15,2 0,4 

Червень 138,8 82,9 +55,9 20,1 18,4 1,7 

Липень 57,3 84,7 -27,4 21,4 20,1 1,3 

Серпень 63,9 65,5 -1,6 18,9 19,3 -0,4 

За 

вегетацію 
307,7 285,7 22,0 19,0 18,3 0,8 

 

У третій декаді травня температура повітря підвищилася до 19,1 °С, а 

кількість опадів становила лише 3,0 мм (Додаток А.2), що негативно вплинуло 

на ріст і розвиток кукурудзи. Але за травень ГТК становив 1,33, що цілком 

достатньо для початкового росту і розвитку рослин кукурудзи. 

У червні за рахунок надмірної кількості опадів у другій і третій декадах, 

ГТК за місяць становив 1,88. 

У липні достатня кількість опадів була тільки в першій декаді, а у 

наступні спостерігали їх дефіцит, що в разом з високою температурою 

повітря (21,5 °С) зумовило зменшення ГТК до 1,03 (рис. 2.1). 
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Рис. 2.1 Гідротермічний коефіцієнт за вегетаційний період кукурудзи в 

2011 р. 

 

Серпень виявився жарким і з нерівномірним розподілом опадів. 

Основна їх частина випала в першій декаді місяця (58,2 мм), а в наступні 

відмічено їх дефіцит. ГТК за місяць становив 1,15.  

За вегетаційний період вирощування кукурудзи на силос (травень-

серпень) сума опадів становила 307,7 мм, що на 22,0 мм більше середньої 

багаторічної норми. ГТК в середньому склав 1,34, тобто вегетаційний період 

2011 року був достатньо зволоженим.  

Метеорологічні умови, що склалися в період вегетації кукурудзи і сорго 

цукрового у 2012 р., були неоднаковими протягом всіх місяців. Показники 

гідротермічного коефіцієнта вказують на посушливі та зволожені умови в 

період вегетації рослин цих культур (табл. 2.2). 

Вегетаційний період 2012 р. був теплішим порівняно як з попереднім 

роком, так і з середніми багаторічними показниками. Середньодобова 

температура повітря за вегетаційний період була вищою на 1,4 °С. По всіх 

місяцях вона також була вищою за середні багаторічні значення. 

Травень місяць був не досить сприятливим для росту й розвитку 

кукурудзи і сорго цукрового та характеризувався невеликою кількістю опадів і 

підвищеною температурою повітря, що, в свою чергу, вплинуло на ріст та 
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розвиток рослин. 

Таблиця 2.2 

Погодні умови за вегетаційний період кукурудзи і сорго цукрового 2012 р. 

(за даними Білоцерківської метеостанції) 
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Травень 31,2 52,6 -21,4 16,3 15,2 1,1 

Червень 61,1 82,9 -21,8 20,0 18,4 1,6 

Липень 14,4 84,7 -70,3 22,4 20,1 2,3 

Серпень 108,3 65,5 +42,8 20,6 19,3 1,3 

Вересень 110,2 55,1 +55,1 15,1 14,2 0,9 

За 

вегетацію 
325,2 340,8 -15,6 18,9 17,4 1,4 

 

Основна частина опадів випала в першій декаді травня, а у другій і третій 

спостерігався їх дефіцит (Додаток А.3). Середня місячна їх кількість була 

меншою на 21,4 мм від середньобагаторічних значень. Середньодобова 

температура повітря за місяць становила 16,3°С, що на 1,1  °С більше від 

середньобагаторічних показників. 

У червні опадів випало менше на 21,8 мм від середньої багаторічної . 

Відмічено також незначні перепади температури на початку місяця (18,2 °С і 

22,1 °С). 

У липні середня температура за місяць склала 22,4 °С, що на 2,3 °С 
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вище від середньобагаторічного показника. Спостерігали значний дефіцит 

опадів (14,4 мм), що на 70,3 мм менше від середньобагаторічних даних і 

негативно впливало на запилення кукурудзи та сорго цукрового. 

Середньодобова температура повітря у серпні була вищою за 

середньобагаторічні показники на 1,3 °С. Кількість опадів за місяць становила 

108,3 мм, що на 42,8 мм вище за середньобагаторічні дані, але основна їх 

кількість випала в другій декаді (80,8 мм), що сприяло росту та розвитку сорго 

цукрового, але не вплинуло на рослини кукурудзи.  

Вересень характеризувався високими температурами повітря та значною 

кількістю опадів. За цей період їх випало 110,2 мм, що на 55,1 мм більше від 

середньобагаторічних даних. Це позитивно вплинуло на продовження 

вегетації сорго цукрового. 

Метеорологічні умови, що склалися в період вегетації кукурудзи і сорго 

цукрового у 2012 р. були неоднаковими протягом всіх місяців, на що вказують 

дані гідротермічного коефіцієнта (рис. 2.2). 

 

Рис. 2.2 Гідротермічний коефіцієнт за вегетаційний період кукурудзи і 

сорго цукрового в 2012 р. 

 

Тобто для обох культур цей рік характеризувався як стресовий, особливо 

сильна посуха відмічена в липні (ГТК=0,24), в період цвітіння і формування 
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зерна, що мало негативний вплив на продуктивність кукурудзи і сорго 

цукрового. Гідротермічний коефіцієнт Селянінова (ГТК) у середньому за 

період травень-серпень становив 0,65, а за травень-вересень – 1,01. 

У 2013 р. середньодобова температура повітря за вегетаційний період 

кукурудзи і сорго цукрового була на рівні середнього багаторічного значення 

(табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Погодні умови за вегетаційний період кукурудзи і сорго цукрового 2013 р. 

(за даними Білоцерківської метеостанції) 
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Травень 82,7 52,6 30,1 17,9 15,2 2,7 

Червень 110,3 82,9 27,4 19,9 18,4 1,5 

Липень 51,9 84,7 -32,8 20,2 20,1 0,1 

Серпень 52,1 65,5 -13,4 19,5 19,3 0,2 

Вересень 191,1 55,1 136,0 13,8 14,2 0,4 

За 

вегетацію 
488,1 340,8 +147,3 18,0 17,4 0,6 

 

В усі місяці вегетації підвищення середньої добової температури 

повітря коливалося від 0,1°С (липень) до 2,7°С (травень) і лише вересень 

місяць був холоднішим на 0,4°С. Період сівби досліджуваних культур, в 

першій декаді травня, відзначався високими температурами (18,1°С) та 
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відсутністю опадів (0,1 мм) (Додаток А.4). Це стримувало появу сходів та 

сприяло формуванню неоднорідності посівів. 

Вегетаційний період 2013 р. характеризувався значною кількістю 

опадів (+147,3 мм) порівняно з середньобагаторічними показниками, але 

основна їх частина випала у вересні, в той час як у липні і серпні 

спостерігався їх дефіцит (32,8 і 13,4 мм відповідно). В травні і червні опадів 

було значно більше (+ 30,1 і 27,4 мм) від середнього багаторічного значення. 

Як свідчать показники ГТК, у травні та червні 2013 р. гідротермічні 

умови характеризувалися як достатньо вологі, а у вересні як надмірно 

перезволожені (рис. 2.3). 

 

Рис. 2.3 Гідротермічний коефіцієнт за вегетаційний період кукурудзи і 

сорго цукрового в 2013 р. 

 

Дещо посушливі умови були у липні (ГТК=0,67) та слабопосушливі у 

серпні (ГТК=0,86). Взагалі за гідротермічним коефіцієнтом цей рік можна 

характеризувати як сприятливий для кукурудзи та сорго цукрового. 

Погодні умови вегетації кукурудзи і сорго цукрового в 2014 р. були 

сприятливі для їх росту і розвитку. Температура повітря перевищувала 

середньобагаторічні показники у травні і липні – на 1,0°С, серпні – на 1,9 °С, 

вересні на 0,3 °С (табл. 2.4). Лише у червні відмічено зменшення температури 

повітря на 1,2 °С порівняно з багаторічними даними. Кількість опадів у травні і 
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липні була на 69,9 і 8,1 мм більшою за середньобагаторічну. Червень також був 

вологим: за місяць випало 79,0 мм, що було на рівні з середньобагаторічними 

даними (82,9 мм). На відміну від червня, липень та серпень виявились дещо 

посушливими: в ці місяці випало 48,3 і 38,7 мм опадів, що на 17,2 і 16,4 мм 

менше середньобагаторічних даних. При цьому розподіл опадів в останні 

місяці вегетації був нерівномірним, так в серпні основна їх частина випала в 

третій декаді (45,0 мм), а у вересні спостерігали повну відсутність опадів у 

перші дві декади і лише у третю випала місячна норма  

(38,7 мм) (Додаток А.5). Сума опадів упродовж травня – вересня становила 

381,3 мм, що на 40,5 мм більше за багаторічну норму. 

Таблиця 2.4 

Погодні умови за вегетаційний період кукурудзи і сорго цукрового 2014 р. 

(за даними Білоцерківської метеостанції) 
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Травень 122,5 52,6 +69,9 16,2 15,2 1,0 

Червень 79,0 82,9 -3,9 17,2 18,4 -1,2 

Липень 92,8 84,7 +8,1 21,1 20,1 1,0 

Серпень 48,3 65,5 -17,2 21,2 19,3 1,9 

Вересень 38,7 55,1 -16,4 14,5 14,2 0,3 

За 

вегетацію 
381,3 340,8 +40,5 18,0 17,4 0,6 
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Виходячи з ГТК, який становив за травень-серпень 1,61, а за травень-

вересень 1,53, погодні умови вегетаційного періоду 2014 р. слід вважати як 

достатньо забезпечені вологою (рис. 2.4). При цьому показник ГТК коливався 

від 0,92 у серпні до 2,55 у травні. 

 

Рис. 2.4 Гідротермічний коефіцієнт за вегетаційний період кукурудзи і 

сорго цукрового в 2014 р. 

 

Вегетаційний період 2015 р. був несприятливим для формування 

продуктивності кукурудзи і сорго цукрового. Травень характеризувався як 

посушливий, опадів випало на 14,8 мм менше норми, основна їх частина  

(27,5 мм) припала на першу декаду місяця (табл. 2.5, Додаток А.6). 

Середньомісячна температура коливалася в межах від 21,0°С у липні (на 

0,9 °С вище норми) до 17,9 °С у вересні (на 3,7 °С вище норми). У всі місяці 

відмічено дефіцит опадів, найбільше у червні (57,6 мм) і серпні (63,1 мм). У 

вересні більшість опадів (17,5 мм) випали у першу декаду. Погодні умови  

2015 р. негативно впливали на ріст і розвиток рослин та продуктивність 

кукурудзи і сорго цукрового. 

 У цілому вегетаційний період 2015 р. слід вважати посушливим, ГТК за 

травень – серпень становив 0,62, за травень – вересень – 0,57. 
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Таблиця 2.5 

Погодні умови за вегетаційний період кукурудзи і сорго цукрового 2015 р. 

(за даними Білоцерківської метеостанції) 
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Травень 37,8 52,6 -14,8 16,3 15,2 1,1 

Червень 25,3 82,9 -57,6 19,6 18,4 1,2 

Липень 69,7 84,7 -15,0 21,0 20,1 0,9 

Серпень 2,4 65,5 -63,1 20,6 19,3 1,3 

Вересень 20,5 55,1 -34,6 17,9 14,2 3,7 

За 

вегетацію 
155,7 340,8 -185,1 19,1 17,4 1,6 

 

Найбільш критичні періоди щодо водоспоживання кукурудзи і сорго 

цукрового відмічено у червні (ГТК 0,44), серпні (ГТК 0,25) та вересні  

(ГТК 0,37) (рис. 2.5). 

 

Рис. 2.5 Гідротермічний коефіцієнт за вегетаційний період кукурудзи і 

сорго цукрового в 2015 р. 
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Порівняно з попереднім 2015 р. погодні умови за вегетаційний період 

кукурудзи і сорго цукрового в 2016 р. були сприятливими для росту й розвитку 

рослин. Сума опадів за травень – вересень становила 461,4 мм, що на 120,6 мм 

більше середньої багаторічної (табл. 2.6).  

Таблиця 2.6 

Погодні умови за вегетаційний період кукурудзи і сорго цукрового 

2016 року (за даними Білоцерківської метеостанції) 
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Травень 125,0 52,6 +72,4 14,4 15,2 -0,8 

Червень 105,0 82,9 +22,1 19,4 18,4 1,0 

Липень 94,3 84,7 +9,6 21,2 20,1 1,1 

Серпень 65,7 65,5 +0,2 20,5 19,3 1,2 

Вересень 71,4 55,1 +16,3 15,6 14,2 1,4 

За 

вегетацію 
461,4 340,8 +120,6 18,2 17,4 0,8 

 

За травень їх випало 125,0 мм, червень – 105,0 мм, липень – 94,3 мм, 

серпень – 65,7 мм, вересень – 71,4 мм, що на 72,4, 22,1, 9,6, 0,2 і 16,3 мм 

відповідно більше середньої багаторічної. При цьому розподіл опадів по 

декадах був рівномірним, що сприяло достатньому водозабезпеченню рослин 

кукурудзи і сорго цукрового у різні фази вегетації (Додаток А.7).  

Вегетаційний період 2016 р. проходив під впливом відносно невисоких 

весняних і літних температур, які були в межах або на 1,0–1,4 °С вище норми, а 

у травні відмічено навіть зниження середньомісячної температури на 0,8 °С, 

порівняно з багаторічними показниками.  

Оптимальний температурний режим разом з достатньою або навіть 
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надлишковою кількістю опадів сприяли формуванню високої урожайності 

зеленої маси кукурудзи і сорго цукрового. 

Як свідчить показник ГТК, травень був надмірно зволоженим (2,89), 

червень і вересень достатньо зволоженими (1,81 і 1,71) (рис. 2.6).  
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Рис. 2.6 Гідротермічний коефіцієнт за вегетаційний період кукурудзи і 

сорго цукрового в 2016 р. 

 

За травень – серпень ГТК становив 1,82, за травень – вересень – 1,79. 

Тобто 2016 р. можливо характеризувати як достатньо забезпечений вологою та 

сприятливий для росту і розвитку рослин кукурудзи і сорго цукрового. 

Для оцінки погодних умов за роки досліджень користуються 

коефіцієнтом суттєвості відхилення. Коефіцієнт суттєвості відхилень 

показників агрометеорологічного режиму поточного року від середніх 

багаторічних розрахували за формулою: 

 

де Kc – коефіцієнт суттєвості відхилень;  

Xi – показники поточної погоди; 

Х – середня багаторічна величина; 

σ – середнє квадратичне відхилення. 

Якщо коефіцієнт суттєвості відхилень гідротермічних умов змінюється в 

межах ±0,1–0,99 то погодні умови, близькі до звичайних; ±1 – умови, що 
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сильно відрізняються від середніх багаторічних; ±2 і вище – умови наближені 

до екстремальних.  

Протягом 2011–2016 рр. коефіцієнти суттєвості відхилень між опадами і 

температурами повітря, порівняно з середніми багаторічними в більшості років 

були близькими до норми (в межах ±0,2–0,8) або в деякі місяці суттєво 

відрізнялися від неї. Відхилення температури і кількості опадів від 

середньобагаторічних показників, не наближалось до екстремальних, за 

винятком липня 2012 р. і серпня 2015 р., коли коефіцієнт суттєвості відхилень 

за опадами становив -2,36 і -2,85 а температури повітря 3,23 і 2,53, що свідчить 

про умови, наближені до екстремальних (табл. 2.7). 

Таблиця 2.7 

Коефіцієнти суттєвості відхилень кількості опадів і середньодобових 

температур від середніх багаторічних значень 
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52,6 15,2 82,9 18,4 84,7 20,1 65,5 19,3 55,1 14,2 

 42,1 1,1 40,2 1,1 29,8 0,7 34,2 0,8 67,8 1,60 

2011 -0,12 0,35 1,39 1,56 -0,92 1,83 -0,05 -0,47 -0,54 0,26 

2012 -0,51 0,97 -0,54 1,46 -2,36 3,23 1,25 1,53 0,81 0,58 

2013 0,71 2,37 0,68 1,37 -1,10 0,14 -0,39 0,24 2,01 -0,26 

2014 1,66 0,88 -0,10 -1,10 0,27 1,41 -0,50 2,24 -0,24 0,19 

2015 -0,35 0,97 -1,43 1,10 -0,50 1,27 -2,85 2,53 -0,51 2,37 

2016 1,72 -0,70 0,55 0,91 0,32 1,55 0,01 1,42 0,24 0,90 
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Кількість місяців, близьких за кількістю опадів до багаторічних даних, 

становила 68,5 %, які сильно відрізнялися від багаторічних – 21,5 %, з 

екстремальними умовами – 10,0 %. За температурою повітря це 

співвідношення становило 46,6 %, 36,7 % і 16,7 %. Найбільша кількість 

посушливих місяців припадає на липень та серпень.  

Тобто, практично в усі роки досліджень в ці місяці (період цвітіння-

формування зерна у кукурудзи і сорго цукрового) спостерігається дефіцит 

вологи або підвищений температурний режим, що негативно впливало на 

формування продуктивності цих культур. 

Також намітилася тенденція до більшої ймовірності посушливих місяців 

у період  активної вегетації кукурудзи і сорго цукрового.  

На основі аналізу метеорологічних умов за роки досліджень  

(2011–2016 рр.), можна зробити висновок, що за період вегетації кукурудзи і 

сорго цукрового відхилення показників температури повітря, кількості опадів 

від середньобагаторічних в окремі роки наближалися до критичних  

(2012 і 2015 рр.).  

Отже, період, за який проведено аналіз, слід віднести частково до 

типового за всіма метеорологічними показниками для цього регіону, а саме до 

зони нестійкого зволоження. 

 

2.2 Програма і методика проведення досліджень 

Відповідно до робочих гіпотез та основних принципів планування 

досліджень розроблено схеми дослідів. Площа посівної ділянки – 56,0 м
2
, 

облікової – 33,6 м
2
, повторність – триразова. Розміщення варіантів у 

повторенні – рендомізоване. 

Дослід 1. Продуктивність кукурудзи залежно від гідротермічних 

умов вегетації (2011–2016 рр.). Гібриди кукурудзи: ранньостиглий 

Товтрянський 188 СВ (ФАО 190), середньоранній Білозірський 295 СВ (ФАО 

290), середньостиглий Моніка 350 МВ (ФАО 380), середньопізній Бистриця 

400 МВ (ФАО 450). 
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Дослід 2. Оптимізація мінерального живлення різних біотипів 

кукурудзи (2011–2014 рр.). Схема досліду:  

Гібриди кукурудзи 

(фактор А) 

Рівень мінерального живлення 

(фактор В) 

Товтрянський 188 СВ Без добрив (контроль) 

Білозірський 295 СВ N60P40K40 

Моніка 350 МВ N80P60K60 

Бистриця 400 МВ N100P80K80 
 

Дослід 3. Продуктивність гібридів кукурудзи різних груп стиглості 

залежно від строків сівби (2011–2014 рр.). Схема досліду:  

Гібриди кукурудзи 

(фактор А) 

 Строк сівби за температури ґрунту на 

глибині загортання насіння, °С 

(фактор В) 

Товтрянський 188 СВ 6–8 

Білозірський 295 СВ 8–10 (контроль) 

Моніка 350 МВ 10–12 

Бистриця 400 МВ  
 

Дослід 4. Визначення оптимальної площі живлення рослин 

кукурудзи. Включав два двофакторні досліди.  

Густота стояння рослин кукурудзи та її вплив на продуктивність 

кукурудзи (2011–2015 рр.). Схема досліду:  

Гібриди кукурудзи 

(фактор А) 

Густота стояння рослин, тис. шт./га 

(фактор В) 

ДН Пивиха (ФАО 180) 90 

ДН Галатея (ФАО 260) 100 

Моніка 350 МВ 110 

Бистриця 400 МВ 120 
 

Формування продуктивності кукурудзи за різної ширини міжрядь (2012–

2015 рр.). Схема досліду:  

Гібриди кукурудзи 

(фактор А) 

Ширина міжрядь, см  

(фактор В) 

ДН Пивиха 
45 

ДН Галатея 

Моніка 350 МВ 
70 

Бистриця 400 МВ 
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Дослід 5. Вплив заходів контролювання чисельності бур’янів на 

продуктивність кукурудзи і вихід біогазу (2013–2016 рр.). Схема досліду:  

Гібриди кукурудзи 

(фактор А) 

Заходи контролювання чисельності 

бур’янів (фактор В) 

ДН Пивиха Біологічна забур’яненість (контроль) 

ДН Галатея Механізований догляд за посівами 

Моніка 350 МВ Внесення ґрунтового гербіциду Харнес 

(2,5 л/га) 

Бистриця 400 МВ Внесення післясходового гербіциду 

МайсТер Пауер  (1,25 л/га) 

 Комбіноване застосування препаратів 

Харнес (2,5 л/га) і МайсТер Пауер (1,25 

л/га) 

 

Дослід 6. Особливості реалізації потенціалу продуктивності сорго 

цукрового (2012–2016 рр.). Сорт, гібрид сорго цукрового: Силосне 42, Довіста. 

Дослід 7. Продуктивність сорго цукрового залежно від рівня 

мінерального живлення (2012–2016 рр.). Схема досліду:  

Сорт/гібрид (фактор А) 
Рівень мінерального живлення  

(фактор В) 

Силосне 42 
Без добрив (контроль) 

N60P40K40 

Довіста 
N80P60K60 

N100P80K80 

 

Дослід 8. Формування продуктивності сорго цукрового залежно від 

строків сівби (2012–2016 рр.). Схема досліду: 

Сорт/гібрид (фактор А) 
Строк сівби за температури ґрунту на 

глибині загортання насіння, °С (фактор В) 

Силосне 42 
8–10 

10–12 (контроль) 

Довіста 
12–14 
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 Дослід 9. Наукове обґрунтування оптимальної площі живлення 

рослин сорго цукрового (2012–2016 рр.). Схема досліду:  

Сорт/гібрид (фактор А) 
Ширина міжрядь, см 

(фактор В) 

Густота стояння рослин, 

тис. шт./га (фактор С) 

Силосне 42 45 

150 

200 

250 

Довіста 70 

150 

200 

250 

 

Дослід 10. Ефективність заходів контролювання чисельності 

бур’янів у посівах сорго цукрового (2012–2016 рр.). Схема досліду:  

Сорт/гібрид 

(фактор А) 

Заходи контролювання чисельності бур’янів 

(фактор В) 

Силосне 42 
Біологічна забур’яненість (контроль) 

Механізований догляд за посівами 

Довіста 

Внесення ґрунтового гербіциду Дуал Голд 960 ЕС, к. е. 

(1,8 л/га) 

Внесення післясходового гербіциду Пік 75 ВГ (0,02 

кг/га) 

 

Дослід 11. Ріст і розвиток кукурудзи і сорго цукрового в сумісних  

посівах (2013–2016 рр.). Співвідношення рядків в сумісних посівах 2:2. Схема 

досліду:  

Сорт/гібрид кукурудзи та сорго 

цукрового (фактор А) 

Спосіб сівби 

(фактор В) 

Силосне 42 
Одновидовий 

Довіста 

Моніка 350 МВ 

Сумісний 
Бистриця 400 МВ 



97  
 

Дослід 12. Вивчення особливостей мінерального живлення кукурудзи 

і сорго цукрового в сумісних посівах (2013–2016 рр.). Схема досліду: 

Спосіб сівби кукурудзи і сорго 

цукрового (фактор А) 

Рівень мінерального живлення  

(фактор В) 

Одновидовий посів сорго 

цукрового (гібрид Довіста) 
Без добрив (контроль) 

Одновидовий посів кукурудзи 

(гібрид Моніка 350 МВ) 
N80P80K80 

Сумісний посів кукурудзи і 

сорго цукрового (Довіста і 

Моніка 350 МВ) 

N100P100K100 

N120P120K120 

 

Дослід 13. Вплив густоти стояння рослин і ширини міжрядь на 

продуктивність сумісних посівів кукурудзи і сорго цукрового  

(2013–2016 рр.). Висівали гібрид кукурудзи Моніка 350 МВ і сорго цукрового 

Довіста. Співвідношення рядків 2:2. Схема досліду: 

Ширина міжрядь, см  

(фактор А) 

Густота стояння рослин кукурудзи/сорго 

цукрового, тис. шт./га (фактор В) 

45 
50/100 

60/120 

70 
70/140 

 

 

Дослід 14. Обґрунтування строків сівби кукурудзи в сумісних посівах 

із сорго цукровим (2014–2016 рр.). Висівали гібрид кукурудзи Моніка 350 МВ 

і сорго цукрового Довіста. Співвідношення рядків 2:2. Строки сівби гібрида 

кукурудзи у посівах сорго цукрового:  

1. одночасно з сорго цукровим 

2. у фазі сходів сорго цукрового 

3. у фазі 2-3 листків у сорго цукрового 

4. у фазі 4-5 листків у сорго цукрового. 
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Дослід 15. Ефективність заходів контролювання чисельності 

бур’янів у сумісних посівах кукурудзи і сорго цукрового (2012–2015 рр.). 

Висівали гібрид кукурудзи Моніка 350 МВ і сорго цукрового Довіста. 

Співвідношення рядків 2:2. Схема досліду: 

1. Біологічна забур’яненість (контроль); 

2. Механізований догляд за посівами; 

3. Внесення гербіциду Діален Супер 464 SL (1,25 л/га) у фазі 3-5 листків 

у культур; 

4. Внесення гербіциду Примекстра TZ Голд 500 SC (4,5 л/га) до появи 

сходів; 

5. Внесення ґрунтового гербіциду Дуал Голд 960 ЕС (1,6 л/га) до появи 

сходів культур. 

 В дослідах проводили наступні обліки та спостереження: 

- Фенологічні спостереження за ростом та розвитком рослин кукурудзи 

і сорго цукрового проводили за Методикою державного сортовипробування 

сільськогосподарських культур [238]. Початок кожної фази росту і розвитку 

встановлювали після її настання у 10 % рослин, повну – у 75 % рослин [243]. 

- Вологість ґрунту визначали термостатно-ваговим методом перед 

сівбою культур або відразу після неї та на період збирання. Для цього 

відбирали проби ґрунту через кожні 10 см на глибину до 1,0 м. Потім ці проби 

зважували і висушували до постійної маси за температури +105 
о
С протягом 

6–10 годин. Розрахунок вмісту продуктивної вологи здійснювали за різницею 

між її вмістом у ґрунті до та після висушування [118]. На підставі отриманих 

даних з урахуванням опадів, що випали за вегетаційний період, і врожайності 

зеленої маси розраховано сумарне водоспоживання кукурудзи і сорго 

цукрового та коефіцієнт водоспоживання. 

- Польову схожість насіння визначали після повних сходів, як 

відношення числа насіння, що зійшло, до висіяного, виражене у відсотках. 

- Густоту стояння рослин визначали двічі за вегетацію (у фазі повних 

сходів і перед збиранням) шляхом підрахунку рослин на одному метрі рядка з 
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наступним перерахунком на 1 га [239]. 

- Висоту рослин визначали мірною лінійкою шляхом вимірювання 25 

рослин у двох несуміжних повтореннях [238]. 

- Діаметр стебла визначали штангель циркулем між першим і другим 

міжвузлям на всіх варіантах дослідів по 20 рослин на ділянці в двох 

повтореннях. 

- Площу листкової поверхні визначали за методикою  

А. А. Ничипоровича [255], за формулою: 

Sn = 0,67×a×b, де 

Sn – площа одного листка, см
2
; 

a – найширша частина листка, см; 

b – довжина листка, см; 

0,67 – коефіцієнт, який відображає конфігурацію листка. 

Фотосинтетичний потенціал визначали за формулою: 

 

де, Л1, Л2  – площа листкової поверхні в певні фази розвитку, тис. м
2
/га; 

Т – тривалість міжфазного періоду, діб. 

Для визначення чистої продуктивності фотосинтезу використовували 

формулу Кідда-Веста-Бріггса: 

 

де, ЧПФ – чиста продуктивність фотосинтезу, г/м
3 

за добу;  

В1, В2 – маса рослин на початку і в кінці облікового періоду, г; 

 Л1, Л2  – площа листкової поверхні в певні фази розвитку, тис. м
2
/га; 

n – кількість діб за період. 

- Динаміку наростання зеленої маси та накопичення сухої речовини, 

на певних періодах росту й розвитку рослин кукурудзи і сорго цукрового, 

визначали шляхом відбору рослинних проб із погонного метра з наступним 



100  
 

зважуванням та перерахунком на один гектар [295].  

- Забур’яненість одновидових та сумісних посівів кукурудзи та сорго 

цукрового визначали кількісним методом двічі: перед внесенням гербіциду 

або застосуванням механізованого догляду і через 25–30 діб після внесення 

гербіциду або механізованого догляду. По діагоналі ділянки у чотирьох місцях 

на однакових відстанях накладали рамки площею 0,25 м
2 

на кожному 

повторенні досліду. У межах кожної рамки визначали кількісний і видовий 

склад бур’янів та загальну їх кількість. Обліки проводили згідно з методикою 

[237]. Видовий склад бур’янів визначали за допомогою довідників [39]. 

- Вміст сухої речовини визначали шляхом відбирання рослин масою до 

1 кг, після чого їх ретельно подрібнювали і з цього зразка відбирали 2 наважки  

по 10 г кожна, які висушували до абсолютно сухої маси в сушильній шафі за 

температури +105 °С. 

- Облік урожайності зеленої маси визначали зважуванням рослин із 

облікової ділянки з наступним перерахунком на один гектар. Перед збиранням 

врожаю відбирали зразки для визначення структури урожаю (співвідношення 

маси листків, стебел і качанів). 

- Визначення хімічних показників якості зеленої маси кукурудзи і 

сорго цукрового проводили в сертифікованій лабораторії аналітичних 

досліджень та вегетаційних дослідів Інституту біоенергетичних культур і 

цукрових буряків НААН за методиками [67, 183]. Хімічні аналізи виконували 

за наступними стандартами: методи відбору проб – ДСТУ ISO 6497:2005 

[140], визначення загального азоту проводили за методикою К’єльдаля – 

ДСТУ ISO 5983–2003 [138], фосфору згідно ДСТУ ISO 6491:2004 [139]. калію 

згідно ДСТУ ISO 7485:2003 [141], вуглецю згідно ДСТУ Б В.2.1-16:2009 [142]. 

- Вихід біогазу отримано розрахунковим методом, згідно з 

методичними рекомендаціями Інституту біоенергетичних культур і цукрових 

буряків НААН [240], згідно  методів запропонованих T. Amon та ін. [378] та 

A.M. Buswell, H. F. Mueller [396], а також експериментальним шляхом у 

лабораторії відділу теплофізичних проблем біоенергетики Інституту технічної 
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теплофізики НАН України. 

- Для розрахунку виходу біогазу приймали, що з 1 кг сухої речовини 

кукурудзи можливо отримати 0,6 м
3
 біогазу з вмістом метану 60 %, з 1 кг 

сухої речовини сорго цукрового – 0,45 м
3
, а з суміші кукурудзи і сорго 

цукрового – 0,5 м
3 

біогазу. Для визначення виході енергії з біогазу 

враховували, що теплотворна здатність 1 кг біогазу становить 21,8 МДж/кг. 

- Статистичний аналіз результатів досліджень проводили за методами 

дисперсійного, кореляційного та кількісного аналізу за методикою  

Б. О. Доспехова [131].  

- Економічну ефективність розроблених елементів технології 

вирощування сорго цукрового визначали за методикою М. В. Роїка та ін. [47]. 

Біоенергетичну оцінку прийомів, що вивчали, проводили за методикою  

О. К. Медведовського та П. І. Іваненка [233]. 

 

2.3 Характеристика сорту і гібридів сорго цукрового та кукурудзи і 

гербіцидів 

У дослідах вирощували наступні сорт і гібриди сорго цукрового та 

кукурудзи. 

Сорт сорго цукрового Силосне 42. Оригінатор – Інститут зернового 

господарства УААН (нині Інститут зернових культур НААН України). Висота 

рослин 242 см. Вегетаційний період 124 доби. Сорт середньостиглий, 

високопродуктивний. Середня врожайність сухої речовини становить 8,22 т/га, 

насіння – 3,79 т/га. Вміст протеїну в зерні становить 13,6 %, у зеленій масі – 

8,7%, клітковині – 32,8 %, вміст цукру в соку стебел – 19,0 %.  

Гібрид сорго цукрового Довіста. Оригінатор – Інститут зернового 

господарства НААН. Напрям використання – кормовий. Середньопізній, з 

вегетаційним періодом 120–130 діб. Урожайність зеленої маси становить  

75–90 т/га, сухої речовини – 15–17 т/га. Вміст цукру в соку – 12,8–15,6 %. 

Гібрид кукурудзи Товтрянський 188 СВ (ФАО 190). Оригінатор – 

Інститут зернового господарства НААН. Середньорослий, висота рослин – 



102  
 

218–225 см, наземних вузлів на стеблі – 11–12, листків – 14–15 шт. Качан 

циліндричний, формується на висоті 80–85 см, завдовжки – 18 см, масою  

215–230 г, рядів зерен – 16, верхівка озернена добре, качан повністю вкритий 

обгорткою, стрижень білий. Зерно кременисто-зубоподібне, жовте. Стійкий 

щодо вилягання, ураження пухирчастою та летючою сажками. Високо-

врожайний, пластичний. Потребує вирощування за інтенсивною технологією 

з внесенням оптимальних доз мінеральних добрив.  

Гібрид кукурудзи ДН Пивиха. Оригінатор – Інститут зернового 

господарства НААН. Простий модифікований гібрид (ФАО 180). Занесений до 

Реєстру сортів з 2013 р. Рослина висотою 220–230 см, стійкість до вилягання і 

ламкості стебла висока. Качан довжиною 20–22 см, циліндричної форми,  

14–16 рядів зерен, стрижень червоний. Гібрид характеризується високою 

посухостійкістю, жаростійкістю та холодостійкістю і стабільною врожайністю. 

Особливості гібрида – висока технологічність та рентабельне насінництво. 

Стійкість до пухирчастої сажки та стеблових гнилей висока.  

Гібрид кукурудзи Білозірський 295 СВ. Оригінатор – Інститут 

зернового господарства НААН, СТОВ Насіннєва компанія Маїс. Трилінійний 

середньоранній гібрид (ФАО 290). Занесений до Державного реєстру сортів 

рослин придатних до вирощування в Україні в 2005 році. Висота рослини  

270–280 см, не кущиться. Качан кріпиться на висоті 105–115 см. Качан 

циліндричний, довжиною 20–22 см. Високостійкий до вилягання й ураження 

головними хворобами.  

Гібрид кукурудзи ДН Галатея. Оригінатор – Інститут зернового 

господарства НААН. Простий міжлінійний середньоранній гібрид (ФАО 260). 

Занесений до Державного реєстру сортів рослин придатних до вирощування в 

Україні в 2015 р. Качан довжиною 23–24 см, циліндричної форми, число рядів 

зерен 16 шт., стрижень червоний. Гібрид характеризується інтенсивною 

вологовіддачею зерном і добре реагує на покращання умов вирощування, має 

добру стійкість до кореневого та стеблового вилягання, відрізняється доброю 

стійкістю до посухи та жари.  
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Гібрид кукурудзи Моніка 350 МВ. Оригінатор – Інститут зернового 

господарства НААН, МТІ Маїс Технолоджіс Інтернейшнл ГмбХ. Занесений до 

Державного реєстру сортів рослин придатних до вирощування в Україні в 2006 

році. Простий модифікований середньостиглий гібрид (ФАО 380). Рослини 

високорослі 250–290 см, вирівняні по висоті, слабко кущаться. Качани 

кріпляться на висоті 92–120 см. Гібрид стійкий до вилягання й ураження 

хворобами та шкідниками. Жаро- та посухостійкий.  

Гібрид кукурудзи Бистриця 450 МВ. Оригінатор – Інститут зернового 

господарства НААН. Простий міжлінійний середньопізній гібрид (ФАО 450). 

Рослина висотою 280–300 см. Висота прикріплення качана 100–110 см. Качан 

довжиною 24–26 см, циліндричний, кількість рядів зерен 14–16 шт., зерен в 

ряду 40–45 шт., стрижень червоний. Вирізняється високою посухостійкістю і 

жаростійкістю (8 балів). Формує високий врожай зеленої маси (50,0–60,0 т/га) з 

підвищеним вмістом сухих речовин (до 35 %), що дозволяє успішно 

використовувати гібрид для отримання високоякісного силосу.  

У дослідах застосовували наступні гербіциди: 

Харнес 90 % к.е. Препаративна форма: концентрат емульсії. Виробник: 

Монсанто Європа С.А., США. Діюча речовина: ацетохлор, 900 г/л. Гербіцид 

ґрунтової дії з широким спектром фітотоксичної дії на однорічні злакові та 

дводольні бур’яни. Бур’яни гинуть у момент проростання. При застосуванні 

Харнесу в суху погоду рекомендується заробляти препарат у ґрунт 

передпосівною культивацією або боронуванням (за наявності вологи). 

МайсТер Пауер. Організація – заявник до використання на території 

України – фірма «Байер КропСаєнс АГ», Німеччина. Діюча речовина: 

Форамсульфурон, 31,5 г/л + йодосульфурон, 1,0 г/л + тієнкарбазон-метил,  

10 г/л + ципросульфамід (антидот), 15 г/л. Препаративна форма – олійна 

дисперсія. Доза внесення – 1,25–1,5 л/га. Культура, на якій дозволено 

використання: кукурудза. Спектр дії: однорічні та багаторічні злакові, 

дводольні, у т. ч. стійкі до 2,4-Д, бур’яни. Спосіб та час застосування: 

обприскування посівів у фазі 3–7 листків у культури. 
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Діален Супер 464 SL в.р.к. Виробник фірма Сингента (Швейцарія). 

Діючі речовини: 120 г/л дикамби + 344 г/л 2,4–Д диметиламінної солі. 

Препаративна форма: водорозчинний концентрат. Рекомендована норма 

витрати препарату становить 1,0–1,25 л/га. Селективний гербіцид для захисту 

посівів зернових, колосових культур та кукурудзи від однорічних і 

багаторічних дводольних бур’янів. Діален Супер 464 SL в.р.к. селективний та 

системний післясходовий гербіцид, поглинається листками та корінням і 

переміщується по рослині в усіх напрямках. Гербіцид порушує процес 

фотосинтезу та ділення клітин, викликає деформацію листків, стебла бур’янів 

та знищує кореневу систему.  

Дуал Голд 960 ЕС, к. е. Виробник фірма Сингента (Швейцарія). Діюча 

речовина: S-метолахлор. Препаративна форма: водорозчинний концентрат. 

Ґрунтовий гербіцид для захисту посівів цукрових буряків, кукурудзи, сорго, 

соняшнику, сої, гороху, ярого ріпаку, картоплі від однорічних злакових та 

деяких однорічних дводольних бур’янів. Механізм дії гербіциду  

Дуал Голд 960 ЕС к.е. проявляється у блокуванні процесу ділення клітин, що 

призводить до блокування початкових стадій мітозу, внаслідок чого чутливі 

бур’яни призупиняють ріст на ранніх стадіях розвитку.  

Примекстра TZ Голд 500 SC, к. с. Виробник фірма Сингента 

(Швейцарія). Діюча речовина: S–метолахлору (400 г/л), Атразин (320 г/л). 

Препаративна форма: концентрат суспензії. Гербіцидна дія  

Примекстри TZ Голд проявляється на бур’янах, що проростають. Атразин 

блокує процес фотосинтезу, S-метолахлор впливає на поділ клітин, блокуючи 

початкові стадії мітозу. Бур’яни гинуть у момент проростання.  

ПІК 75 WG, в. г. Виробник фірма Сингента (Швейцарія). Діюча 

речовина: просульфурону (750 г/кг). Препаративна форма: Вододисперсні 

гранули. Ефективний проти широкого спектра однорічних та деяких 

багаторічних дводольних бур’янів у посівах пшениці озимої, кукурудзи, сорго. 

Досить ефективно знищує падалицю соняшнику протягом всього періоду 

вегетації. Просульфорон швидко проникає через листки та корені вегетуючих 
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рослин – рухається по ксилемі та флоемі, накопичуючись в ембріональних 

тканинах бур’яну, впливає на процеси фотосинтезу та ділення клітин.  

 

2.4 Технологія вирощування кукурудзи і сорго цукрового в дослідах 

Агротехніка у дослідах відповідала рекомендованій на час проведення 

досліджень для Правобережного Лісостепу України, за виключенням факторів, 

які були поставлені на вивчення. 

Попередник у досліді соя. Основний обробіток ґрунту (оранка на глибину 

25–27 см) здійснювали плугом ПЛН-5-35, під основний обробіток вносили 

фосфорно-калійні добрива, там де це передбачено схемою досліду. 

Весняний допосівний обробіток ґрунту був спрямований на максимальне 

збереження вологи, створення розпушеного дрібногрудочкового шару ґрунту, 

що забезпечує загортання летючих ґрунтових гербіцидів і появу дружніх сходів 

кукурудзи і сорго цукрового. 

Навесні, як тільки ґрунт досягав фізичної стиглості, зубовими боронами 

БЗСС-1,0 проводили закриття вологи і знищення пророслих бур’янів з 

наступною культивацією на глибину 8–10 см. Під культивацію вносили азотні 

добрива (відповідно до схеми досліду). Передпосівну культивацію проводили 

на глибину загортання насіння (4–6 см). Під культивацію вносили ґрунтовий 

гербіцид (відповідно до схеми досліду). Сівбу кукурудзи і сорго цукрового 

проводили в першій декаді травня (крім дослідів з різними строками сівби) з 

шириною міжрядь 45 або 70 см вітчизняною сівалкою точного висіву Клен-2,8. 

Сумісну сівбу проводили за рахунок підбору дисків у висіваючому 

апараті сівалки. Співвідношення рядків 2:2. Норму висіву насіння культур 

встановлювали згідно зі схемою досліду. Глибина загортання насіння сорго і 

кукурудзи становила 4–5 см, після сівби ґрунт прикочували. 

У фазі 3–5 листків формували густоту рослин відповідно до схеми 

досліду. Міжрядний обробіток ґрунту проводили просапним культиватором 

УСМК-5,4 в агрегаті з трактором МТЗ-82. Якщо було передбачено схемою 

досліду то для контролювання бур’янів у посівах кукурудзи і сорго цукрового 
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застосовували страхові гербіциди. Облік урожайності здійснювали шляхом 

зважування зеленої маси з кожної ділянки з наступним її перерахунком на 

гектар 

 

Висновки до розділу 2 

Метеорологічні умови за роки проведення досліджень були в цілому 

типовими для даної зони. Відхилення температури повітря, кількості опадів 

від середніх багаторічних значень не наближалися до критичних за винятком 

окремих років. Відмічені окремі періоди, які негативно впливали на процеси 

росту і розвитку рослин та продуктивність кукурудзи і сорго цукрового як в 

одновидових, так і в сумісних посівах. 
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РОЗДІЛ 3 

ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ КУКУРУДЗИ ЯК 

БІОЕНЕРГЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

 

3.1 Продуктивність кукурудзи залежно від гідротермічних умов 

вегетації 

Кукурудза має високий потенціал врожайності зерна та зеленої маси, але 

сучасні технології не забезпечують максимальну реалізацію біологічних 

можливостей кукурудзи. Фактична врожайність силосної маси цієї культури 

значно відстає від її потенційних можливостей. Тому важливо використовувати 

з максимальною ефективністю всі фактори інтенсифікації її вирощування, в 

тому числі створення зональних технологій вирощування оптимальних за 

структурою та фотосинтетичною активністю посівів, раціональний водний та 

поживний режими ґрунту та інші елементи технології, що забезпечують краще 

засвоєння кукурудзою сонячної радіації і формування максимальної  кількості 

сухої речовини [215]. 

Середня температура повітря на планеті в 2015 р. становила близько 

15°С, що приблизно на 0,2 °С вище, ніж показник 2014 р., і на 0,9 °С вище за 

середньорічну температуру всього XX століття. Загалом 14 із 15 найбільш 

спекотних років за історію спостережень припадають на XXI століття [280]. 

Клімат України стає менш континентальним і взимку набуває рис клімату 

Західної Європи [324]. 

Останнім часом внаслідок глобального потепління клімату в зоні 

Лісостепу все частіше спостерігаються нетипові погодні умови. За останні 10 

років середньорічна температура повітря підвищилася на 0,3–0,6ºС порівняно 

із періодом 1961–1990 рр. [16]. Це призводить до часового зміщення в розвитку 

природних процесів – встановлення й порушення снігового покриву, переходу 

середньодобових температур через 0, 5, 10, 15 ºС, і, як результат, впливає на 

зміну тривалості вегетаційного періоду. Особливістю потепління є постійна 

нерівномірність опадів протягом теплого сезону та в окремі роки, що 
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призводить до зростання частоти посушливих явищ. За період 1989–2003 рр. 

повторюваність посух зросла майже вдвічі. Стійкий перехід температури 

повітря через 5 та 10 °С (1991–2003 рр.) відмічався в середньому на 2–7 діб 

раніше [6].  

У сучасних умовах особливого значення набуває збільшення 

виробництва кукурудзи шляхом створення силосного конвеєра з 

вирощуванням гібридів різних груп стиглості. Правильний підбір пластичних 

гібридів кукурудзи силосного напряму із стабільною урожайністю дозволить 

не тільки підвищити продуктивність цієї культури, а й одержати високоякісний 

силос з вмістом сухої речовини в рослинах – 28–30 %, з часткою качанів –  

45–50% [286]. 

Кукурудза неефективно використовує запаси сонячної енергії, тепла та 

вологи в першій половині вегетації протягом 2-х місяців після сівби (третя 

декада квітня-друга декада червня) – росте повільно, а в другій половині 

вегетації, коли площа листків досягає максимуму, прихід сонячної радіації вже 

йде на спад, зменшується температура повітря і запаси вологи [346]. 

Покращити ефективність використання кукурудзою агроекологічних ресурсів 

можливо регулюванням тривалості проходження фенологічних фаз розвитку 

рослин, а також добором відповідних гібридів. 

Глобальні і регіональні зміни клімату зумовлюють необхідність 

перегляду основних засад вирощування кукурудзи на силос, зокрема, 

використання нових гібридів різних груп стиглості. 

Врожайність сільськогосподарських культур залежить від технології 

вирощування і кліматичних умов, при цьому вплив метеорологічних умов 

найбільше проявляється на ґрунтах із низьким рівнем родючості. У загальному 

реакція рослин на несприятливі метеорологічні умови під час онтогенезу 

значно варіює залежно від їхньої біологічної та генетичної специфіки [127]. 

Підбір гібридів кукурудзи, генетичний потенціал яких максимально 

відповідає агрокліматичним умовам зони Лісостепу, є одним із ефективних 

прийомів сучасного рослинництва, який дозволяє за рахунок активізації 
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біологічного потенціалу агроекосистем і складових їх елементів на всіх рівнях, 

заміни значної частини антропогенної енергії внутрішньою енергією 

біологічних процесів, підвищити продуктивність посівів. 

За період вегетації кукурудзи, в роки досліджень, гідротермічні умови 

були різними, що дало можливість більш повно провести оцінку гібридів і 

розкрити їхні біологічні та агроекологічні особливості вирощування.  

Дані наших досліджень свідчать, що тільки в достатньо забезпечені 

вологою роки (2011, 2013, 2014 і 2016 рр.), коли ГТК був в межах 1,03–2,89, 

створювались сприятливі умови для нормального росту та розвитку рослин 

кукурудзи і формування урожайності зеленої маси ранньостиглого гібрида 

Товтрянський 188 СВ на рівні 44,0–49,2 т/га, середньораннього Білозірський 

295 СВ – 48,3–55,0 т/га, середньостиглого Моніка 350 МВ – 52,7–59,7 т/га і 

середньопізнього Бистриця 400 МВ – 56,5–60,1 т/га (табл. 3.1).  

Таблиця 3.1 

Урожайність зеленої маси кукурудзи гібридів різних груп стиглості 

залежно від гідротермічних умов, т/га 

Гібриди 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. Середнє 

Товтрянський 188 

СВ 
45,4 34,5 44,0 51,2 31,5 49,2 42,0 

Білозірський 295 СВ 49,7 37,4 48,3 55,0 35,8 52,6 45,9 

Моніка 350 МВ 54,1 40,8 52,7 59,7 39,2 57,3 50,1 

Бистриця 400 МВ 58,6 43,1 56,5 59,8 41,3 60,1 53,2 

ГТК V 1,31 0,73 1,56 2,55 0,91 2,89 1,66 

ГТК VI 1,88 0,92 1,78 1,51 0,44 1,81 1,39 

ГТК VIІ 1,03 0,24 0,67 1,46 0,86 1,48 0,96 

ГТК VIІІ 1,15 0,71 0,86 0,92 0,25 1,08 0,83 

 

У посушливих 2012 і 2015 рр., коли коефіцієнт ГТК знижувався до  

0,24–0,92, урожайність зеленої маси гібридів у середньому зменшилась на  

9,9–14,5 т/га, або у відносних величинах на 18,8–25,1 %. При цьому, найбільше 
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знижували урожайність середньостиглий і середньопізній гібриди, що свідчить 

про підвищену їх вимогливість до умов зволоження. Зниження продуктивності 

гібридів останніх двох груп відбувалося як внаслідок недостатнього 

вологозабезпечення, так і неможливості реалізувати свій генетичний потенціал 

внаслідок обмежених запасів вологи в ґрунті в період формування зерна. 

Різниця в урожайності зеленої маси між ранньостиглим і середньостиглим 

гібридами становила 3,4–9,8 т/га. За роки досліджень спостерігалась тенденція 

зростання врожайності зеленої маси від ранньостиглих форм до середньопізніх. 

Максимальну врожайність зеленої маси в середньому за 6 років, 

забезпечив гібрид Бистриця 400 МВ – 53,2 т/га, меншу на 6,4 %, мав  

Моніка 350 МВ. У гібридів Товтрянський 188 СВ і Білозірський 295 СВ цей 

показник був на рівні 42,0 і 45,9 т/га. 

Слід відмітити, що найменші значення гідротермічного коефіцієнта 

відмічені у липні (ГТКVIІ 0,24–1,48) у період цвітіння – наливу зерна та серпні 

(ГТК VIІІ 0,25–1,15) у фазі молочної та молочно-воскової стиглості зерна. 

Випадання атмосферних опадів за липень – серпень носить часто зливовий 

характер і досить часто не перевищує 3–5 мм за декаду.  

У наших дослідженнях встановлено тісний кореляційний взаємозв’язок 

між гідротермічним режимом періодів вегетації і формуванням вегетативної 

маси у гібридів різних груп стиглості (r = 0,76–0,87), що свідчить про 

посилення ролі кліматичного фактора у формуванні продуктивності кукурудзи 

в Лісостеповій зоні України. Свідченням цього є коливання урожайності 

зеленої і сухої маси гібридів кукурудзи за роками залежно від умов зволоження 

(рис. 3.1–3.2). 

Як видно з отриманих результатів, основним лімітуючим фактором 

урожайності кукурудзи є вологозабезпеченість. У роки з дефіцитом вологи і 

нерівномірним розподілом опадів (2012 і 2015 рр.) залежність між 

гідротермічними умовами вегетації та врожайністю зеленої і сухої маси має 

чітко виражений характер. Всі досліджувані гібриди кукурудзи негативно 

реагують на погіршення умов, в більшій мірі – середньостиглі і середньопізні. 
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Рис. 3.1 Взаємозв’язок між урожайністю зеленої маси гібридів 

кукурудзи і гідротермічним коефіцієнтом (2011–2016 рр.) 

 

Рис. 3.2 Взаємозв’язок між урожайністю сухої маси гібридів кукурудзи і 

гідротермічним коефіцієнтом (2011–2016 рр.)  

 

На початку вегетаційного періоду коефіцієнт кореляції між 

гідротермічним коефіцієнтом (ГТКV) і урожайністю зеленої маси мав середні 

значення (r = 0,40–0,48), але вже у червні цей зв’язок посилювався і набував 

високого рівня в другій половині вегетації кукурудзи (табл. 3.2). 
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Таблиця 3.2 

Кореляційний взаємозв’язок між урожайністю зеленої маси гібридів 

кукурудзи різних груп стиглості і гідротермічним коефіцієнтом в різні 

періоди вегетації (середнє за 2011–2016 рр.) 

Гібриди 
Гідротермічний коефіцієнт 

ГТК V ГТК VI ГТК VIІ ГТК VIІІ 

Товтрянський 188 СВ 0,48 0,61 0,70 0,82 

Білозірський 295 СВ 0,46 0,60 0,73 0,84 

Моніка 350 МВ 0,42 0,58 0,75 0,86 

Бистриця 400 МВ 0,40 0,58 0,76 0,87 

 

Внаслідок посилення посушливих явищ в липні – серпні, в період 

формування – дозрівання зерна кукурудзи відмічали підвищення зв’язку до 

високого рівня (r = 0,70–0,87). Найбільш високим він був у середньостиглого і 

середньопізнього гібрида. 

Для виробників біогазу вирішальне значення має, який вид рослин та 

сорт або гібрид забезпечує найвищий вихід метану з 1 га площі, оскільки це 

має вирішальний вплив на економічні показники роботи біогазової установки. 

Середньостиглі та середньопізні гібриди кукурудзи силосного напряму 

забезпечують вихід метану приблизно 10 тис. м
3
/га [481]. 

За результатами досліджень, проведених у Словенії, найвищий вихід 

метану виявлено у гібридів ФАО 400 (7768,4 м
3
/га) та ФАО 500 (7050,1 м

3
/га). 

Серед гібридів кукурудзи ФАО 300–400, гібрид PR38F70 має найбільший вихід 

метану – 7646,2 м
3
/га. У гібридів ФАО 400–500 максимальний вихід метану був 

у гібрида Pixxia – 9440,6 м
3
/га. У гібрида Codistar (ФАО 500) відмічено вихід 

метану складав 8562,7 м
3
/га [483].  

У наших дослідженнях розрахунковий вихід біогазу та метану, у 

середньому за роки досліджень, становив у гібрида Товтрянський 188 СВ – 

6,56 і 3,61 тис.м
3
/га, Білозірський 295 СВ – 7,40 і 4,07 тис.м

3
/га, Моніка 350 МВ 

– 8,41 і 4,63 тис. м
3
/га, Бистриця 400 МВ – 9,34 і 5,14 тис. м

3
/га (рис. 3.3).  

 



113  
 

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00

10,00

6,56
7,40

8,41
9,34

3,61 4,07
4,63 5,14

Р
о

зр
ах

у
н

к
о

в
и

й
 в

и
х
ід

 б
іо

га
зу

 т
а 

м
ет

ан
у
, 

ти
с.

м
3
/г

а

Біогаз

Метан

Рис. 3.3 Розрахунковий вихід біогазу та метану у гібридів кукурудзи,      

тис. м
3
/га, (середнє за 2011–2016 рр.) 

 

Правобережний Лісостеп України характеризується нестійким 

зволоженням, і ступінь вологозабезпеченості посівів визначає різний рівень 

урожайності зеленої і сухої маси гібридів кукурудзи. У достатньо забезпечені 

вологою роки врожайність зеленої маси кукурудзи наближається до 60 т/га, а в 

посушливі знижується до 30–35 т/га. Вищою продуктивністю відзначаються 

середньостиглий гібрид Моніка 350 МВ і середньопізній Бистриця 400 МВ, але 

в несприятливі за гідротермічними показниками роки вони суттєво зменшують 

урожайність зеленої і сухої маси порівняно зі скоростиглими формами.  

 

3.2 Оптимізація мінерального живлення гібридів кукурудзи 

Важливим фактором інтенсифікації вирощування кукурудзи є 

збалансоване мінеральне живлення, що базується на раціональному 

використанні добрив. Без них продуктивність рослин різко знижується і їх 

правильне застосування підвищує стійкість рослин до низьких температур, 

збільшує частку качанів у врожаї зеленої маси, підвищує вихід білка, крохмалю 

та кормових одиниць з площі посіву [248]. 

Гібриди пізніх груп стиглості порівняно зі скоростиглими більшою 

мірою реагують на підвищений мінеральний фон. Поліпшення умов живлення 
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сприяє зменшенню кількості безплідних рослин у посівах, а у пізньостиглих 

форм – і формуванню трьох продуктивних качанів [201]. 

В дослідженнях Е. Г. Дегодюка та ін. [126] найвищі прирости зеленої 

маси отримані при внесені 20 т/га гною та мінеральних добрив N140P90K100. Але 

подальше збільшення норми добрив у 1,5 раза суттєво не впливає на 

врожайність зеленої маси. 

За даними В. Г. Липового [214] збільшення норм мінеральних добрив до 

N180Р90К205 на фоні внесення 40 т/га гною забезпечило підвищення урожайності 

зеленої маси кукурудзи на 4,0–4,6 т/га, а сухої речовини – на 1,4–2,7 т/га 

порівняно з внесенням N120Р60К135.  

На інтенсивність накопичення органічної речовини та, відповідно, 

урожайність культур впливають наростання асимілюючої поверхні упродовж 

вегетації та величина чистої продуктивності фотосинтезу рослин. Це основні 

показники, що характеризують фотосинтетичну діяльність 

сільськогосподарських культур. Фотосинтетична продуктивність кукурудзи 

вища на 50–60 %, ніж у сільськогосподарських рослин з С3 типом фотосинтезу 

[366]. 

У наших дослідженнях відмічено позитивний вплив мінеральних добрив 

на інтенсивність формування листкової поверхні рослин кукурудзи. Найбільша 

площа листкової поверхні в гібридів відмічена у фазі молочно-воскової 

стиглості зерна. У варіанті без застосування добрив вона складала 0,45–0,78 м
2
, 

а при внесенні добрив збільшувалася на 6,3–17,4 % (табл. 3.3). 

У гібрида Товтрянський 188 СВ,  у середньому за роки досліджень, 

площа листкової поверхні при внесенні добрив N100P80K80 становила 0,53 м
2
, що 

на 0,08 м
2
 більше, ніж на фоні без добрив та на 0,06 і 0,04 м

2
 – порівняно з 

варіантами N80P60K60 і N60P40K40.  

Внесення максимальної дози добрив (N100P80K80) зумовило збільшення 

площі листкової поверхні у гібрида Білозірський 295 СВ на 0,02 і 0,04 м
2
 

порівняно з варіантами N80P60K60 і N60P40K40 та на 0,10 м
2
 відносно 

неудобреного фону. У гібридів Моніка 350 МВ  і Бистриця 400 МВ подібне 
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зростання становило 0,03; 0,04 і 0,08 та 0,03; 0,02 і 0,06 м
2
. 

Таблиця 3.3 

Площа листкової поверхні однієї рослини кукурудзи залежно від доз 

добрив у фазі молочно-воскової стиглості зерна, м
2
/рослину 

Гібрид 

(фактор А) 

Дози 

добрив 

(фактор В) 

2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. Середня 

Товтрянський 

188 СВ 

Без добрив 0,47 0,43 0,45 0,45 0,45 

N60P40K40 0,49 0,45 0,47 0,49 0,48 

N80P60K60 0,50 0,47 0,50 0,51 0,49 

N100P80K80 0,54 0,51 0,54 0,55 0,53 

Білозірський 

295 СВ 

Без добрив 0,50 0,47 0,49 0,50 0,49 

N60P40K40 0,57 0,50 0,55 0,57 0,55 

N80P60K60 0,58 0,50 0,59 0,59 0,56 

N100P80K80 0,60 0,53 0,61 0,61 0,59 

Моніка 350 

МВ 

Без добрив 0,60 0,56 0,61 0,59 0,59 

N60P40K40 0,64 0,58 0,65 0,64 0,62 

N80P60K60 0,65 0,58 0,67 0,66 0,64 

N100P80K80 0,69 0,60 0,70 0,69 0,67 

Бистриця 

400 МВ 

Без добрив 0,72 0,67 0,70 0,71 0,70 

N60P40K40 0,75 0,70 0,73 0,74 0,73 

N80P60K60 0,76 0,71 0,74 0,75 0,74 

N100P80K80 0,78 0,73 0,76 0,76 0,76 

НІР05, для 

А 0,03 0,02 0,04 0,04  

В 0,01 0,01 0,02 0,02  

АВ 0,04 0,05 0,05 0,06  

 

У менш сприятливому за погодними умовами 2012 р. спостерігалось 

зменшення площі листкової поверхні у гібридів на 5,3–7,8 %. 

Рівень мінерального живлення впливає на покращання структурних 

показників врожаю зеленої маси кукурудзи за рахунок збільшення доступності 

поживних речовин, зростання частки стебел та качанів, функціонування 

кореневої системи і транспортування асимілянтів до стебел та качанів [366]. На 

частку качанів у загальному врожаї сухої речовини у фазі формування зерна 

кукурудзи припадає 15 %, молочної стиглості – 28 %, молочно-воскової – 37 %, 

воскової стиглості зерна – 50 % [247]. 

Залежно від фази росту і розвитку та застосування мінеральних добрив, 
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частка органів рослин кукурудзи у структурі врожаю змінюється. Інтенсивний 

ріст і розвиток рослин гібридів кукурудзи відмічався від фази 10–11 листків до 

молочно-воскової стиглості зерна (табл. 3.4–3.7).  

Таблиця 3.4 

Структура врожаю гібрида кукурудзи Товтрянський 188 СВ залежно від 

рівня мінерального живлення, кг (середнє за 2011–2014 рр.) 

Дози 

добрив 

Частини 

рослини 

Фази росту і розвитку рослин: 

10–11 

листків 

цвітіння 

волоті 

молочна 

стиглість 

зерна 

молочно-

воскова 

стиглість 

зерна  

воскова 

стиглість 

зерна 

Без 

добрив 

Листя 0,07 0,10 0,12 0,13 0,11 

Стебло 0,10 0,38 0,30 0,32 0,30 

Качан – – 0,21 0,27 0,31 

Ціла рослина 0,17 0,48 0,63 0,72 0,72 

N60P40K40 

Листя 0,08 0,11 0,13 0,14 0,12 

Стебло 0,13 0,45 0,34 0,37 0,35 

Качан – – 0,26 0,31 0,34 

Ціла рослина 0,21 0,56 0,73 0,82 0,81 

N80P60K60 

Листя 0,09 0,12 0,14 0,15 0,12 

Стебло 0,16 0,52 0,37 0,42 0,40 

Качан – – 0,30 0,34 0,38 

Ціла рослина 0,25 0,64 0,81 0,91 0,90 

N100P80K80 

Листя 0,10 0,13 0,15 0,16 0,13 

Стебло 0,19 0,58 0,42 0,44 0,42 

Качан – – 0,34 0,38 0,41 

Ціла рослина 0,29 0,71 0,91 0,98 0,96 

 

На варіанті без застосування добрив у гібрида Товтрянський 188 СВ у 

перший період визначення (10–11 листків) маса листя становила 0,07 кг, стебла 

– 0,10 кг, Білозірський 295 СВ – 0,09 і 0,12 кг, Моніка 350 МВ – 0,10 і 0,14 кг, 

Бистриця 400 МВ – 0,12 і 0,16 кг. Застосування N60P40K40 забезпечувало 

підвищення маси листя на 8,3–20,0 %, а стебел – на 18,8–30,0 %, маси рослин – 

на 14,3–23,5 %. 



117  
 

Таблиця 3.5 

Структура врожаю гібрида кукурудзи Білозірський 295 СВ залежно від 

рівня мінерального живлення, кг  (середнє за 2011–2014 рр.) 

Дози 

добрив 

Частини 

рослини 

Фази росту і розвитку рослин: 

10–11 

листків 

цвітіння 

волоті 

молочна 

стиглість 

зерна 

молочно-

воскова 

стиглість 

зерна  

воскова 

стиглість 

зерна 

Без 

добрив 

Листя 0,09 0,12 0,13 0,14 0,13 

Стебло 0,12 0,45 0,38 0,39 0,34 

Качан – – 0,25 0,30 0,36 

Ціла рослина 0,21 0,57 0,76 0,83 0,83 

N60P40K40 

Листя 0,10 0,13 0,14 0,15 0,14 

Стебло 0,15 0,52 0,43 0,45 0,41 

Качан – – 0,30 0,35 0,40 

Ціла рослина 0,25 0,65 0,87 0,95 0,95 

N80P60K60 

Листя 0,11 0,14 0,15 0,16 0,15 

Стебло 0,18 0,56 0,47 0,49 0,43 

Качан – – 0,33 0,38 0,43 

Ціла рослина 0,29 0,70 0,95 1,03 1,01 

N100P80K80 

Листя 0,12 0,15 0,16 0,17 0,16 

Стебло 0,20 0,59 0,49 0,50 0,45 

Качан – – 0,36 0,40 0,45 

Ціла рослина 0,32 0,74 1,01 1,07 1,06 

 

Внесення максимальної дози добрив (N100P80K80) забезпечило підвищення 

маси рослин у цій фазі на 23,3–38,9 % в залежності від гібрида.  

У фазі 10–11 листків частка листя у загальній масі була найбільшою і 

залежно від гібрида і дози добрив становила 34,5–42,9 %. В подальшому 

відбувається зростання масової частки листя у структурі врожаю кукурудзи, 

але у відсотковому співвідношенні вона зменшується та відповідно складає: у 

фазі цвітіння волоті 18,3–21,6 %, у фазі молочної стиглості зерна 14,6–19,0 %, 

молочно-воскової стиглості зерна – 14,2–18,1 %, у фазі воскової стиглості 

зерна – 13,2–15,7 %. 

Дослідженнями В. М. Хромяка [342] встановлено, що найбільш 

сприятливо добрива впливають на структуру урожаю ранньостиглих гібридів 

кукурудзи за рахунок зменшення на 6–8 % стебел на користь листя і обгорток. 
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Дія добрив проявляється у збільшенні маси качанів (на 36 г в середньому) та 

покращанні якості зеленої маси. 

Таблиця 3.6 

Структура врожаю гібрида кукурудзи Моніка 350 МВ залежно від рівня 

мінерального живлення, кг  (середнє за 2011–2014 рр.) 

Дози 

добрив 

Частини 

рослини 

Фази росту і розвитку рослин: 

10–11 

листків 

цвітіння 

волоті 

молочна 

стиглість 

зерна 

молочно-

воскова 

стиглість 

зерна  

воскова 

стиглість 

зерна 

Без 

добрив 

Листя 0,10 0,13 0,14 0,15 0,13 

Стебло 0,14 0,48 0,40 0,43 0,39 

Качан – – 0,27 0,33 0,36 

Ціла рослина 0,24 0,61 0,81 0,91 0,88 

N60P40K40 

Листя 0,12 0,14 0,15 0,16 0,14 

Стебло 0,17 0,55 0,45 0,47 0,43 

Качан – – 0,32 0,37 0,42 

Ціла рослина 0,29 0,69 0,92 1,00 0,99 

N80P60K60 

Листя 0,13 0,15 0,16 0,16 0,14 

Стебло 0,19 0,57 0,47 0,51 0,45 

Качан – – 0,35 0,38 0,44 

Ціла рослина 0,32 0,72 0,98 1,05 1,03 

N100P80K80 

Листя 0,14 0,16 0,16 0,17 0,15 

Стебло 0,21 0,58 0,49 0,53 0,48 

Качан – – 0,37 0,42 0,46 

Ціла рослина 0,35 0,74 1,02 1,12 1,09 

 

Частка стебла у загальній масі рослини збільшується до фази цвітіння 

волоті, далі вона зменшується, у фазі молочної стиглості зерна, за рахунок 

появи качана, але у масовому співвідношенні продовжує зростати до фази 

молочно-воскової стиглості зерна. У фазі цвітіння волоті маса стебла за 

варіантами досліду коливалась від 0,38–0,58 кг у гібрида Товтрянський 188 СВ 

до 0,52–0,65 кг – у гібрида Бистриця 400 МВ. 

За рахунок появи качана у фазі молочної стиглості зерна частка стебла 

зменшується до 45,7–50,0 %, у молочно-восковій стиглості зерна – до  

44,4–47,6%, у восковій стиглості зерна до 41,0–44,5 %. 
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Таблиця 3.7 

Структура врожаю гібрида кукурудзи Бистриця 400 МВ залежно від рівня 

мінерального живлення, кг  (середнє за 2011–2014 рр.) 

Дози 

добрив 

Частини 

рослини 

Фази росту і розвитку рослин 

10–11 

листків 

цвітіння 

волоті 

молочна 

стиглість 

зерна 

молочно-

воскова 

стиглість 

зерна  

воскова 

стиглість 

зерна 

Без добрив 

Листя 0,12 0,13 0,14 0,15 0,14 

Стебло 0,16 0,52 0,43 0,46 0,40 

Качан – – 0,31 0,36 0,39 

Ціла рослина 0,28 0,65 0,88 0,97 0,93 

N60P40K40 

Листя 0,13 0,14 0,15 0,16 0,15 

Стебло 0,19 0,57 0,46 0,50 0,45 

Качан – – 0,34 0,39 0,44 

Ціла рослина 0,32 0,71 0,95 1,05 1,04 

N80P60K60 

Листя 0,13 0,15 0,15 0,16 0,15 

Стебло 0,21 0,62 0,51 0,55 0,48 

Качан – – 0,37 0,41 0,47 

Ціла рослина 0,34 0,77 1,03 1,12 1,10 

N100P80K80 

Листя 0,14 0,15 0,16 0,17 0,15 

Стебло 0,23 0,65 0,53 0,57 0,50 

Качан – – 0,40 0,46 0,49 

Ціла рослина 0,37 0,80 1,09 1,20 1,14 

 

Від початку формування качанів у фазі молочної стиглості кукурудзи їх 

відсоток постійно збільшується у загальній масі рослини до фази воскової 

стиглості зерна. На контрольному варіанті без застосування добрив, у фазі 

молочної стиглості зерна, залежно від гібрида, частка качанів складає  

32,9–35,2 %. Внесення добрив N60P40K40, N80P60K60 та N100P80K80 зумовлює 

збільшення маси качана на 0,05–0,13 кг, що відповідно складає 34,5–36,7 % у 

загальній масі рослин. 

Згідно даних І. П. Сатановської [300–301], частка стебла у фазі викидання 

волоті середньостиглого гібрида Моніка 350 МВ становила 0,42–0,56 кг, що у 

відсотковому співвідношенні було в межах 76,36–78,87 %. У молочній 

стиглості зерна з появою качанів у індивідуальній продуктивності рослин  
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частка стебла зменшується і за варіантами досліду коливалась в межах  

0,33–0,41 кг, або 43,37–44,09 %. У молочно-восковій стиглості зерна маса 

стебла складає 0,35–0,43 кг, що відповідно становить 41,76–42,17 %. У 

восковій стиглості зерна частка стебла зменшується порівняно з попередньою 

фазою і у досліджуваних варіантах складала 0,31–0,39 кг відповідно, що 

становить 38,27–39,00 %. При використанні добрив від N90 до N135 маса рослин 

зростала на 0,04–0,11 кг, а у фазі викидання волоті – на 0,30 кг, у варіанті N90 та 

N135 вона збільшилася на 0,07–0,16 кг. Найвищу індивідуальну масу рослини на 

найкращому варіанті (N135) отримано у фазі молочно-воскової стиглості  

зерна – 1,02 кг. 

У наших дослідженнях маса качанів у фазі молочно-воскової стиглості 

зерна на варіантах з внесенням добрив становила 0,31–0,46 кг, а у фазі воскової 

стиглості зерна – 0,34–0,49 кг, що вище за контроль на 7,8–15,3 %. 

Максимальна маса качана була у гібрида Бистриця 400 МВ у восковій 

стиглості зерна –       0,49 кг (43,0 %) при внесенні добрив N100P80K80. 

У фазі молочно-воскової стиглості зерна відмічено максимальні 

показники індивідуальної продуктивності рослини. Застосування добрив 

підвищувало масу рослин кукурудзи на 8,3–36,1 %, порівняно з варіантом без 

їх внесення. Так, на контролі маса рослини гібрида Товтрянський 188 СВ 

становить 0,72 кг, Білозірський 295 СВ – 0,83 кг, Моніка 350 МВ – 0,91 кг, 

Бистриця 400 МВ – 0,97 кг. При застосуванні N60P40K40 вона збільшувалася на 

8,3–14,6 %, N80P60K60 – на 15,4–26,4 %, а у варіанті з внесенням N100P80K80 – на 

23,0–36,1 %, залежно від гібрида.  

Внесення мінеральних добрив сприяло підвищенню сухої маси однієї 

рослини починаючи з фази 10–11 листків, та більш суттєво – в другій половині 

вегетаційного періоду. Приріст сухої маси однієї рослини у фазі 10–11 листків 

при застосуванні N100P80K80, порівняно з варіантом без добрив становив 15,1–

40,7 % (табл. 3.8). У фазі цвітіння волотей різниця між контролем і варіантом з 

максимальною кількістю добрив становила у ранньостиглого гібрида 40,3 %, у 

середньораннього – 22,1 %, у середньостиглого – 14,1 %, а у середньопізнього 
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– 10,2 %. 

Таблиця 3.8 

Динаміка накопичення сухої маси рослин гібридів кукурудзи залежно від 

рівня мінерального живлення, кг/рослину (середнє за 2011–2014 рр.) 

Гібриди Дози добрив 

Період визначення: 

10–11 

листків 

цвітіння 

волотей 

молочно-

воскова 

стиглість 

зерна 

Товтрянський 

188 СВ 

Без добрив 0,03 0,10 0,19 

N60P40K40 0,03 0,11 0,21 

N80P60K60 0,04 0,13 0,23 

N100P80K80 0,04 0,14 0,25 

Білозірський 295 

СВ 

Без добрив 0,04 0,12 0,23 

N60P40K40 0,04 0,14 0,25 

N80P60K60 0,05 0,14 0,27 

N100P80K80 0,05 0,15 0,28 

Моніка 350 МВ 

Без добрив 0,04 0,14 0,26 

N60P40K40 0,05 0,16 0,28 

N80P60K60 0,06 0,16 0,29 

N100P80K80 0,06 0,16 0,31 

Бистриця 400 

МВ 

Без добрив 0,06 0,16 0,29 

N60P40K40 0,06 0,17 0,31 

N80P60K60 0,06 0,18 0,32 

N100P80K80 0,06 0,18 0,33 
 

У фазі молочно-воскової стиглості зерна спостерігалась подібна 

тенденція, але різниця між дозами добрив збільшувалась. Так, у 

ранньостиглого гібрида відмінності між варіантами з різними дозами добрив 

становили 4,1–4,5 %, у середньораннього – 4,2–9,3 %, середньостиглого – 

10,0–10,5 %, а у середньопізнього – 10,2–10,8 % відповідно. 

У середньому за роки досліджень, встановлено позитивний вплив 

застосування різних доз добрив на урожайність зеленої маси гібридів 

кукурудзи. Оцінка показників урожайності зеленої маси дала змогу виявити 

найбільш оптимальний рівень мінерального живлення в технології 
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вирощування кукурудзи на силос. 

Максимальну урожайність зеленої маси практично у всі роки формував 

середньопізній Бистриця 400 МВ – 31,6–52,8 т/га, а найменші значення мав 

ранньостиглий Товтрянський 188 СВ – 25,8–42,1 т/га (табл. 3.9). 

Таблиця 3.9 

Урожайність зеленої маси гібридів кукурудзи залежно від рівня 

мінерального живлення, т/га 

Гібрид 

(фактор А) 

Дози 

добрив 

(фактор В) 

2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. Середня 

Товтрянський 

188 СВ 

Без добрив 27,2 21,7 25,6 28,6 25,8 

N60P40K40 32,6 30,8 36,8 37,5 34,4 

N80P60K60 37,6 33,5 37,2 45,7 38,5 

N100P80K80 40,3 35,8 42,0 50,2 42,1 

Білозірський 

295 СВ 

Без добрив 28,3 20,8 26,2 30,2 26,4 

N60P40K40 36,8 30,5 38,3 39,5 36,3 

N80P60K60 40,3 33,7 43,6 46,1 40,9 

N100P80K80 45,4 35,8 46,5 52,8 45,1 

Моніка 350 

МВ 

Без добрив 30,7 25,8 32,9 35,6 31,3 

N60P40K40 41,2 34,6 43,5 45,1 41,1 

N80P60K60 46,8 38,6 45,6 52,3 45,8 

N100P80K80 51,0 41,8 50,6 56,9 50,1 

Бистриця 400 

МВ 

Без добрив 30,4 26,0 32,1 38,0 31,6 

N60P40K40 45,8 35,2 42,7 47,3 42,8 

N80P60K60 48,7 37,0 49,2 56,4 47,8 

N100P80K80 53,2 43,1 54,9 60,1 52,8 

НІР05, т/га 

А 1,3 1,1 1,4 1,6  

В 1,7 1,5 1,7 1,9  

АВ 3,6 3,2 3,7 3,9  
 

Значний вплив на формування урожайності досліджуваних форм 

здійснювали погодні умови періоду вегетації. В більш сприятливі за 

гідротермічним режимом 2011, 2013 і 2014 рр. урожайність зеленої маси на 

варіанті N100P80K80 у гібрида Товтрянський 188 СВ становила 40,3–50,2 т/га, у 

Білозірський 295 СВ – 45,4–52,8 т/га, у Моніка 350 МВ – 50,6–56,9 т/га, у 

Бистриця 400 МВ – 53,2–60,1 т/га. 
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В стресових умовах 2012 р., порівняно з більш кращими за 

вологозабезпеченістю роками, внаслідок високих температур і недостатньої 

кількості опадів у літній період, урожайність зеленої маси кукурудзи 

зменшилась, найбільше у середньопізнього Бистриця 400 МВ, у середньому, на 

22,2–27,4 %, залежно від варіанта удобрення. Зниження урожайності у 

ранньостиглого гібрида Товтрянський 188 СВ та середньораннього 

Білозірський 295 СВ становило 5,6–11,2 % і 17,2–22,2 %. 

Приріст урожайності зеленої маси від застосування дози добрив 

N60P40K40, порівняно з контрольним варіантом, становив у ранньостиглого 

гібрида – 8,6 т/га, середньораннього – 9,9 т/га, середньостиглого – 9,8 т/га, 

середньопізнього – 11,1 т/га, а за внесення N80P60K60 і N100P80K80 – 12,7; 14,5; 

14,6; 16,2 та 16,3; 18,7; 18,8; 21,2  т/га відповідно.  

Слід відмітити, що продуктивність гібрида Моніка 350 МВ була на рівні 

з Бистриця 400 МВ, різниця між ними, залежно від варіанта удобрення, 

складала 0,3–3,3 т/га, що свідчить про кращу пластичність середньостиглого 

гібрида.  

Аналогічні дані отримані Н. Я. Гетьман і І. П. Сатановською [63] в 

умовах правобережного Лісостепу України: застосування різних доз азотних 

добрив під передпосівну культивацію при сприятливих погодних умовах 

забезпечують отриманню найбільшого урожаю зеленої маси кукурудзи гібрида 

Білозірський 295 СВ – 81,6 т/га, а у гібрида Моніка 350 МВ – 79,2 т/га, у фазі 

молочно-воскової стиглості зерна на максимальному фоні удобрення (N135). 

Підвищення рівня мінерального живлення сприяло зростанню 

урожайності зеленої і сухої маси кукурудзи. Вміст сухої речовини в рослинах 

залежав від біологічних особливостей певного гібрида (Додаток Б). Відмічено 

зменшення вмісту сухої речовини на 0,4–2,6 % при застосуванні добрив, 

порівняно з контрольним варіантом. 

Найбільший вихід сухої речовини отримали у гібрида Бистриця 400 МВ 

за максимального рівня удобрення (N100P80K80) – 15,7 т/га, що на 5,6 т/га 

більше, ніж на варіанті без добрив, та на 1,2 і 2,3 т/га, ніж за внесення N60P40K40 
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і N80P60K60 (табл. 3.10). 

Таблиця 3.10 

Урожайність сухої маси гібридів кукурудзи залежно від рівня 

мінерального живлення, т/га 

Гібрид 

(фактор А) 

Дози 

добрив 

(фактор В) 

2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. Середня 

Товтрянський 

188 СВ 

Без добрив 7,5 5,8 7,2 8,2 7,2 

N60P40K40 8,9 8,1 10,3 10,7 9,5 

N80P60K60 10,1 8,7 10,3 12,8 10,5 

N100P80K80 10,7 9,2 11,5 14,0 11,3 

Білозірський 

295 СВ 

Без добрив 8,1 5,8 7,7 9,0 7,6 

N60P40K40 10,4 8,3 10,9 11,7 10,3 

N80P60K60 11,1 9,1 12,3 13,5 11,5 

N100P80K80 12,3 9,5 13,0 15,2 12,5 

Моніка 350 

МВ 

Без добрив 9,2 7,6 10,1 11,2 9,5 

N60P40K40 12,2 10,0 13,2 14,0 12,4 

N80P60K60 13,8 11,0 13,7 16,1 13,6 

N100P80K80 14,6 11,7 15,0 17,2 14,6 

Бистриця 400 

МВ 

Без добрив 9,8 8,1 10,3 12,4 10,1 

N60P40K40 14,2 10,8 13,4 15,1 13,4 

N80P60K60 14,1 11,2 15,3 17,3 14,5 

N100P80K80 14,8 12,7 16,6 18,7 15,7 

НІР05, т/га 

А 0,2 0,1 0,2 0,3  

В 0,4 0,2 0,3 0,5  

АВ 0,6 0,3 0,5 0,9  

 

У гібрида Моніка 350 МВ урожайність сухої маси на цьому варіанті 

становила – 14,6 т/га, у Білозірський 295 СВ – 12,5 т/га, Товтрянський 188 СВ – 

11,3 т/га. 

Дослідженнями, проведеними сільськогосподарською дорадчою 

службою Люксембургу та університетом Хогенхайм (Німечинна), встановлено, 

що у гібридів кукурудзи урожайність сухої маси становила 13,9–25,7 т/га, що 

відповідало показникам, отриманим у сільськогосподарському виробництві. 

Максимальна урожайність 25,7 т/га була у гібрида Doge [481]. 

Розрахунковий вихід біогазу коливався в межах 4,31–9,41 тис.м
3
/га, і 

змінювався залежно від гібрида та рівня мінерального живлення (рис. 3.4). 
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Рис. 3.4 Розрахунковий вихід біогазу залежно від рівня мінерального 

живлення, тис.м
3
/га (середнє за 2011–2014 рр.) 

 

Найвищі значення отримані у гібридів Моніка 350 МВ і Бистриця 400 

МВ на варіанті з застосуванням N100P80K80 – 8,74 і 9,41 тис. м
3
/га, що вище ніж 

на контролі на 53,0 і 55,1 %. Вихід біогазу у гібридів Білозірський 295 СВ і 

Товтрянський 188 СВ був на рівні 4,31–6,77 і 4,57–7,47 тис. м
3
/га, що на 5,9–

40,7 % менше ніж у середньостиглого та середньопізнього гібридів. 

За результатами багаторічних досліджень, проведених в Італії, 

встановлено, що гібриди кукурудзи ФАО 700 за питомим виходом біогазу не 

мають суттєвої різниці з гібридами ФАО 600, але забезпечують найвищий 

вихід біогазу з одного гектару (14804,7 м
3
/га), що вище ніж у попередньої 

групи на 11 %. В той же час гібриди кукурудзи ФАО 300 мають вихід біогазу 

на рівні 8863,3 м
3
/га [477]. 

У гібридів кукурудзи між урожайністю зеленої маси і розрахунковим 

виходом біогазу відмічена тісна кореляційна залежність, яка знаходиться в 

межах від r = 0,91 до r = 0,94 (табл. 3.11). 
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Таблиця 3.11 

Регресійні залежності та кореляційні зв’язки (r) між розрахунковим 

виходом біогазу (тис. м
3
/га) та урожайністю зеленої маси (т/га) гібридів 

кукурудзи (середнє за 2011–2014 рр.) 

Гібриди 
Рівняння лінійної 

регресії 

Коефіцієнт 

детермінації 

(R
2
) 

Коефіцієнт 

кореляції (r) 

Товтрянський 188 СВ 
y = -1,2688x

2
 + 11,641x 

+ 15,606 
0,84 0,91 

Білозірський 295 СВ 
y = -1,425x

2
 + 13,215x + 

14,825 
0,85 0,92 

Моніка 350 МВ 
y = -1,4x

2
 + 13,12x + 

19,763 
0,88 0,94 

Бистриця 400 МВ 
y = -1,4x

2
 + 14,025x + 

19,325 
0,86 0,93 

 

Коефіцієнт детермінації зміни розрахункового виході біогазу від 

урожайності зеленої маси в залежності від гібрида, становить R
2
 = 0,84–0,86. 

Отже, внесення мінеральних добрив у дозі N100P80K80 дозволяє отримати 

урожайність зеленої та сухої маси кукурудзи у ранньостиглого гібрида 

Товтрянський 188 СВ – 42,1 і 11,3 т/га, середньораннього Білозірський 295 СВ 

– 45,1 і 12,5 т/га, середньостиглого Моніка 350 МВ – 51,1 і 14,6 т/га і 

середньопізнього Бистриця 400 МВ – 53,4 і 15,7 т/га. Вищий розрахунковий 

вихід біогазу мають середньостиглий гібрид Моніка 350 МВ і середньопізній 

Бистриця 400 МВ – 5,74–8,74 і 6,07–9,41 тис.м
3
/га, що більше ніж у 

ранньостиглого Товтрянський 188 СВ і середньораннього Білозірський 295 СВ 

на 5,9–40,7 %. 

 

3.3 Строки сівби гібридів кукурудзи різних груп стиглості 

Створення оптимальних умов для росту і розвитку рослин кукурудзи є 

основою для формування високої продуктивності цієї культури. Гібриди  

кукурудзи вітчизняної і закордонної селекції силосного напряму використання 

відрізняються швидкістю формування площі листкової поверхні, накопиченням 

сухої речовини та урожайністю зеленої маси залежно від умов вирощування. У 
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комплексі біологічних і господарських ознак та властивостей гібридів 

кукурудзи, окрім врожайності, враховуються посухостійкість, стійкість до 

вилягання, міцність стебла, кореня, стійкість до хвороб і шкідників [366]. 

Одним з важливих технологічних заходів у вирощуванні кукурудзи, що 

безпосередньо впливає на  процеси росту й розвитку рослин та формування їх 

продуктивності, є строки сівби. При цьому, головним фактором, що визначає 

оптимальні строки сівби, є температура ґрунту на глибині загортання насіння. 

Тепловий режим ґрунту для росту кукурудзи у весняний період має більше 

значення, ніж тепловий режим повітря, оскільки для нього не характерні такі 

різкі коливання температури, як для атмосферного повітря [347, 366]. 

Пристосування кукурудзи до дефіциту ефективних температур у 

початковий період росту і розвитку рослин має особливе значення для 

продовження їх нормальної вегетації, що забезпечує повне використання 

агрокліматичних ресурсів. За сприятливого температурного режиму гібриди 

кукурудзи  можуть швидко компенсувати припинення або уповільнення росту 

при недостатній кількості тепла, що сприяє прискоренню ювенільного розвитку. 

Тому варто залежно від ґрунтово-кліматичних умов і напряму господарського 

використання проводити вирощування гібридів різних груп стиглості [270]. 

Оптимізації строків сівби кукурудзи надавалось багато уваги, але, в 

основному, всі дослідники робили акцент на гібридах зернового напряму, і в 

той же час практично не вивченим залишається питання вирощування цієї 

культури на силос. З появою нових гібридів кукурудзи, які різняться за 

скоростиглістю та морфо-біологічними ознаками і властивостями, виникає 

необхідність подальшого уточнення і розробки оптимальних заходів сортової 

технології, зокрема, строків сівби. Вирощування ранньостиглих, 

середньоранніх, середньостиглих і середньопізніх гібридів із відсотком у 

структурі посівних площ відповідно 25–30, 20–30, 30–40 і 10–20 % забезпечує 

умови для створення ефективного силосного конвеєру. Почергове їх збирання 

в оптимальній фазі росту і розвитку культури протягом 20–25 діб забезпечує 

надходження силосної маси високої якості [215]. 
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В умовах лісостепової зони України кращі умови для росту і розвитку 

рослин кукурудзи складаються за сівби не пізніше 5 травня при стійкому 

прогріванні ґрунту на глибині загортання насіння до 10–12°С, але більш 

економічно доцільним є ранній строк – початок третьої декади квітня [266].  

В своїх дослідженнях Ю. М. Пащенко і О. І. Кордін [271] відмічають, що 

за швидкого наростання активних температур повітря в початковий період росту 

і розвитку кукурудзи (більше 10°С, за квітень – 114°С) ранні строки сівби 

ефективніші за оптимальні, але за сівби в непрогрітий ґрунт і настанні 

заморозків поступаються їм. Кукурудза ранніх строків сівби менше вилягає і 

більш стійка до пошкодження стебловим метеликом. Більш ранні строки сівби 

дозволяють раніше розпочинати збирання кукурудзи на силос і забезпечують 

максимальний вихід сухої речовини [9]. 

В той же час В. Н. Самикін і В. Д. Соловиченко [299] стверджують, що за 

більш пізніх строків сівби збільшується площа листкової поверхні рослин 

кукурудзи на одиницю поверхні ґрунту. Це пояснюється високою та стабільною 

температурою повітря і збільшенням надходження сумарної сонячної радіації. 

Пізніші строки сівби сприяють підвищенню продуктивності середньостиглих і 

середньопізніх гібридів, що обумовлено їх генетичною природою, подовженістю 

міжфазних періодів продуктивної стадії або проявом ремонтантності [346]. 

Сівба кукурудзи пізніше на 10–15 діб оптимальних термінів не призводить 

до зниження врожайності зеленої маси, проте, при силосуванні якість корму 

сильно погіршується через недостатню стиглість качанів та незначну їх частку в 

структурі рослин. Особливо небажаним є сівба кукурудзи на силос у першій-

другій декадах червня, коли неможливо отримати якісну сировину для 

силосування. Порівняно з оптимальним строком сівби, збір сухої речовини в 

цьому випадку знижується більш як у двічі [143]. 

Таким чином, наукові дослідження вказують на значний вплив строків 

сівби на ріст, розвиток і формування продуктивності гібридів кукурудзи, а 

також неоднакову реакцію рослин на зміни умов зовнішнього середовища. З 

впровадженням гібридів кукурудзи біоенергетичного напряму використання 
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виникає необхідність визначення і оптимізації елементів технології їх 

вирощування. 

У наших дослідженнях найбільш інтенсивна поява сходів відбувалась за 

третього строку сівби – за температури ґрунту 11,6°С. Дещо нижчими темпи 

проростання були за умов низької середньодобової температури ґрунту при 

першому (7,3°С) і другому (9,4°С) строках (табл. 3.12). 

Таблиця 3.12 

Польова схожість насіння гібридів кукурудзи залежно від гідротермічного 

режиму ґрунту та строків сівби, (середнє за 2011–2014 рр.) 

Гібрид 
Строки 

сівби* 

Середня 

температура 

ґрунту, °С 

Запаси вологи в 

шарі ґрунту 0–

10 см, мм 

Польова схожість, 

% 

Товтрянський 

188 СВ 

I 7,3 18,2 86,7 

II 9,4 14,5 89,2 

III 11,6 11,6 93,1 

Білозірський 295 

СВ 

I 7,3 18,2 85,1 

II 9,4 14,5 88,6 

III 11,6 11,6 92,8 

Моніка 350 МВ 

I 7,3 18,2 81,4 

II 9,4 14,5 85,9 

III 11,6 11,6 89,5 

Бистриця 400 МВ 
I 7,3 18,2 75,3 

II 9,4 14,5 81,5 

III 11,6 11,6 87,0 

Примітка.* I, II, III. Перший строк сівби за температури ґрунту на глибині загортання 

насіння 6–8 °С, другий – 8–10 °С, третій – 10–12 °С. 

 

Польова схожість насіння кукурудзи залежала також від вологості 

посівного шару ґрунту, проте зміни її порівняно з температурним режимом 

були значно меншими. При зміні строків сівби від першого до третього 

відбувалося зниження вологості ґрунту, але запаси вологи були достатніми для 

одержання сходів. За роки спостережень середні запаси продуктивної вологи в 

шарі ґрунту 0–10 см залежно від строків сівби коливались в межах  

11,6–18,2 мм. 
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Між температурою ґрунту і польовою схожістю насіння існує висока 

позитивна кореляція r = 0,72 (коефіцієнт детермінації d = 0,51), а між запасами 

вологи і схожістю насіння кореляційний зв’язок слабкий (r = 0,15).  

У середньому польова схожість насіння гібридів кукурудзи 

підвищувалась від першого до третього строків сівби – з 82,1 до 90,6 %.  

Найвищі значення цього показника були у ранньостиглого гібрида 

Товтрянський 188 СВ і середньораннього Білозірський 295 СВ – 86,7–93,1 і 

85,1–92,8 %, найнижчі – у середньопізнього Бистриця 400 МВ – 75,3–87,0 %. У 

середньому ранньостиглий і середньоранній гібриди переважали за цим 

показником середньостиглий і середньопізній на 3,2–8,4 %. 

Результати наших досліджень підтверджуються даними Ю. М. Пащенка  

та ін. [269, 271], згідно яких наростання температури і поява сходів кукурудзи 

в динаміці мають тісний взаємозв’язок між цими показниками – коефіцієнт 

кореляції складав r = 0,80–0,94, а коефіцієнт детермінації – d = 64–88, тобто на 

64–88 % зміни темпів появи сходів гібридів кукурудзи обумовлюється 

температурним режимом ґрунту. За різних термінів сівби кукурудзи на появу 

сходів вплив мала сума ефективних температур ґрунту, наростання якої 

позначалось на темпах появи проростків і величині польової схожості.  

Динаміка проходження фаз росту і розвитку рослинами кукурудзи 

базується на двох основних складових, таких як генетичні особливості гібрида 

і погодно-кліматичні умови періоду вегетації. В умовах різних строків сівби 

формується комплекс кліматичних факторів середовища, які по-різному 

впливають на продукційні процеси рослин. Тривалість міжфазних періодів є 

найбільш мобільним показником, що характеризує особливості проходження 

рослинами фаз онтогенезу [364]. 

За даними наших досліджень, за першого строку сівби, період від сівби 

до появи повних сходів суттєво подовжувався, що обумовлювалось, перш за 

все, температурним режимом ґрунту, в період проростання насіння, а також 

біологічними властивостями досліджуваних форм. 
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У середньому за роки досліджень тривалість періоду від сівби до появи 

сходів за першого строку сівби становила 16–15 діб, за другого – 9–12 діб, за 

третього – 7–9 діб (табл. 3.13).  

Таблиця 3.13 

Тривалість міжфазних періодів гібридів кукурудзи, діб 

(середнє за 2011–2014 рр.) 

Гібрид 
Строк 

сівби 

Сівба –

сходи 

Сходи –

цвітіння 

волоті 

Цвітіння 

волоті – 

молочна 

стиглість 

зерна 

Молочна – 

воскова 

стиглість 

зерна 

Сходи –

воскова 

стиглість  

зерна 

Товтрянський 

188 СВ 

I 11 62 22 21 105 

II 9 60 20 20 100 

III 7 59 19 19 97 

Білозірський 

295 СВ 

I 12 63 23 23 109 

II 10 62 22 21 105 

III 8 62 20 19 101 

Моніка 350 

МВ 

I 14 66 25 24 115 

II 11 65 24 23 112 

III 9 64 22 21 107 

Бистриця 400 

МВ 

I 15 70 26 25 121 

II 12 69 25 24 118 

III 9 68 23 22 113 

 

У варіанті  першого строку сівби найкоротшим періодом появи сходів 

відзначався гібрид Товтрянський 188 СВ – 11 діб, у Білозірський 295 СВ він 

становив 12 діб, у Моніка 350 МВ – 14 діб і Бистриця 400 МВ – 15 діб.  

Тривалість періоду «сівба – сходи», в основному, визначається 

температурою і вологістю ґрунту: в найбільш сприятливих умовах він 

становить 6–10 діб, в несприятливих – 20–25 діб і більше. Існує висока 

кореляційна залежність (r=0,962) між температурою ґрунту в період 

проростання насіння кукурудзи та тривалістю періоду «сівба – сходи». Також 
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підвищення температури ґрунту на 1 ºС призводить до скорочення періоду 

проростання насіння, в середньому, на 1 добу  [149, 191, 351]. 

У гібридів кукурудзи різних груп стиглості період “сходи – цвітіння 

волоті” змінювався таким  чином:  найкоротшим  він  був  у  гібрида 

Товтрянський 188 СВ (59–62 доби), на 2–3 доби довшим  був у                

Білозірський 295 СВ, а у гібридів Моніка 350 МВ і Бистриця 400 МВ він 

становив 64–66 і 68–70 діб. 

Відмічено скорочення у всіх гібридів періоду «цвітіння волоті – молочна 

стиглість зерна» за сівби в більш пізні строки. Найкоротшим  він  був  у  

ранньостиглого гібрида – 19–22  діб, довшим на 1 добу у середньораннього і 

практично однаковим у середньостиглого (22–25 діб) і середньопізнього (23–26 

діб).  

Тривалість вегетації гібридів значною мірою залежала від погодних 

умов, що складалися за різних строків сівби. Так, на варіанті з сівбою 

кукурудзи за температури ґрунту 10–12 ºС, вегетаційний період був 

найкоротшим і становив у гібрида Товтрянський 188 СВ – 97 діб, Білозірський 

295 СВ – 101 доба, Моніка 350 МВ – 107 діб, Бистриця 400 МВ – 113 діб. З 

підвищенням показників ФАО тривалість вегетаційного періоду у гібридів 

зростала. 

Нашими дослідженнями встановлено, що максимальна площа листкової 

поверхні однієї рослини формувалась у фазі цвітіння волотей та коливалась, 

залежно від гібрида, у межах – 35,0–49,0 тис. м
2
/га (табл. 3.14).  

Показники її були вищими за другого і третього строків сівби, а серед 

гібридів перевага за даним показником була за середньопізнім гібридом 

Бистриця 400 МВ (48,1–49,0 тис. м
2
/га). 

Протягом першого місяця після появи сходів утворюється лише 5 % від 

максимальної поверхні листків за вегетацію. У подальшому цей процес 

прискорюється, протягом наступних 30 діб утворюється близько 90 % від 

кінцевої листкової поверхні. Максимальної площі листкова  поверхня досягає 

на 70 добу після появи сходів, що співпадає з фазою цвітіння – викидання 
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волоті. Після цього йде поступове її зменшення, завершення процесу припадає 

на 130 добу вегетації [348]. 

Таблиця 3.14 

Динаміка зміни площі листкової поверхні рослин гібридів кукурудзи 

залежно від строків сівби, тис. м
2
/га (середнє за 2011–2014 рр.) 

Гібрид 
Строк 

сівби 

Фаза росту і розвитку: 

10–11 

листків 

цвітіння 

волоті 

молочна 

стиглість 

зерна 

молочно-

воскова 

стиглість 

зерна 

Товтрянський 188 СВ 
I 11,6 35,0 32,6 32,0 

II 11,1 35,2 33,1 32,4 

III 10,7 35,3 33,4 32,6 

Білозірський 295 СВ 
I 11,3 38,7 40,3 39,1 

II 10,8 39,0 41,1 40,0 

III 10,3 39,2 41,6 40,2 

Моніка 350 МВ 
I 10,9 43,2 42,8 41,7 

II 10,4 43,5 43,2 42,1 

III 10,0 43,7 43,8 42,3 

Бистриця 400 МВ 
I 10,8 48,1 46,7 45,3 

II 10,3 48,6 47,2 46,4 

III 9,8 49,0 47,8 46,7 
 

У фазі молочно-воскової стиглості зерна площа листкової поверхні 

гібридів зменшувалась порівняно з фазою цвітіння волотей у  гібрида 

Товтрянський 188 СВ на 7,1–8,1 %, Білозірський 295 СВ – на 5,0–5,8 %,  

Моніка 350 МВ –  на 6,0–6,9 % та Бистриця 400 МВ – на 4,7–6,3 %. 

У всіх гібридів, висіяних у третій строк, цей показник перевищував 

площу листків рослин першого і другого термінів сівби. За першого строку 

рослини формували вищу площу листкової  поверхні раніше, але в пізніші 

етапи вегетації максимальні значення цього показника відмічені на посівах 

третього строку сівби. 

Фотосинтетичний потенціал повніше, ніж площа листкової поверхні, 

характеризує реальні можливості синтезу органічної речовини посівами. 

Висока продуктивність посіву забезпечується  за  умови,  якщо  його  
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фотосинтетичний потенціал досягає оптимальної величини – не менш  

2 млн м
2
×га за 100 діб вегетації [340]. 

Найвищі значення фотосинтетичного потенціалу посівів кукурудзи 

відмічено у період  молочної – молочно-воскової стиглості зерна  

1,920–2,368 млн м
2
×

 
діб/га (табл. 3.15). 

Таблиця 3.15 

Фотосинтетичний потенціал посівів гібридів кукурудзи залежно від 

строків сівби, млн м
2
×

 
діб/га (середнє за 2011–2014 рр.) 

Гібрид 
Строк 

сівби 

Міжфазний період: 

сходи – 10-

11 листок 

10 – 11  

листок-цвіті

ння волоті 

цвітіння волоті 

– молочна 

стиглість зерна 

молочна –

молочно-

воскова 

стиглість зерна 

Товтрянський 

188 СВ 

I 0,197 0,871 1,742 1,920 

II 0,185 0,835 1,805 1,981 

III 0,169 0,787 1,812 1,997 

Білозірський 

295 СВ 

I 0,205 0,918 1,821 2,012 

II 0,192 0,878 1,889 2,053 

III 0,171 0,816 1,908 2,113 

Моніка 350 

МВ 

I 0,209 1,009 1,967 2,187 

II 0,190 0,974 2,074 2,176 

III 0,173 0,920 2,107 2,284 

Бистриця 400 

МВ 

I 0,212 1,094 2,093 2,178 

II 0,191 0,997 2,187 2,325 

III 0,170 0,958 2,268 2,368 
 

У період сходи – цвітіння волоті вищі значення цього показника були на 

варіантах першого строку сівби, у період цвітіння волоті – воскова стиглість 

зерна максимальний фотосинтетичний потенціал спостерігали на посівах 

третього строку сівби. 

Результати розрахунків чистої продуктивності фотосинтезу за фазами 

росту і розвитку показали, що в першій половині вегетації (10–11 листок – 

цвітіння волоті) вищу активність роботи листкової поверхні рослин кукурудзи 



135  
 

відмічено за першого строку сівби (табл. 3.16). 

Таблиця 3.16 

Чиста продуктивність фотосинтезу посівів кукурудзи залежно від строків 

сівби, г/м
2
 за добу (середнє за 2011–2014 рр.) 

Гібрид 
Строк 

сівби 

Міжфазний період: 

10–11 

листок – 

цвітіння 

волоті 

цвітіння волоті 

– молочна 

стиглість зерна 

молочна –воскова 

стиглість зерна 

Товтрянський 188 СВ 

I 8,45 9,63 8,79 

II 7,18 10,02 9,14 

III 5,85 11,10 10,09 

Білозірський 295 СВ 

I 8,65 9,87 8,92 

II 7,15 10,76 9,48 

III 5,38 11,07 10,10 

Моніка 350 МВ 

I 8,59 10,12 10,26 

II 7,08 11,24 11,16 

III 6,05 11,97 12,13 

Бистриця 400 МВ 

I 8,86 11,36 11,70 

II 6,98 11,87 12,05 

III 5,85 12,44 12,52 

 

Починаючи з фази цвітіння волотей, показники чистої продуктивності 

фотосинтезу змінилися і кращою інтенсивністю накопичення сухої речовини 

відзначались рослини третього строку сівби. Це пояснюється тим, що у період, 

коли у рослин першого строку сівби починалося всихання листкового апарату, 

то на ділянках третього строку вони продовжували активно вегетувати.  

Максимальною чистою продуктивністю фотосинтезу характеризувався 

середньопізній гібрид Бистриця 400 МВ – 5,85–12,52 г/м
2
 за добу, менші на 

12,3–17,6 % значення мав середньостиглий Моніка 350 МВ. 

Наростання вмісту сухої речовини у  листках кукурудзи відбувається 

спочатку повільно, потім швидше, досягаючи максимуму на 43–45 добу 

вегетації. Ріст і накопичення сухої речовини в качанах починається тоді, коли 
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закінчується приріст листків і стебел, протягом 30 діб цей процес проходить 

більш інтенсивно, а потім сповільнюється. Приріст качанів досягає 

максимуму через 10–15 діб після припинення приросту стебел і починає 

повільно знижуватися протягом 45 діб. Таким чином, приріст листків триває 

70–80 діб, стебел – близько 75 і початків – близько 60 діб 338. 

Нашими дослідженнями було встановлено, що наростання вегетативної 

маси у гібридів кукурудзи закінчувалося у фазі молочно–воскової стиглості 

зерна, а накопичення сухої речовини продовжувалося до воскової стиглості 

зерна і відбувалось за рахунок переміщення поживних речовин із вегетативних 

органів у репродуктивні.  

Вищий вміст сухої речовини у рослин кукурудзи був за другого строку 

сівби, що на 0,2–1,4 % більше, ніж на інших варіантах (Додаток В). При цьому 

слід відмітити, що різниця за вмістом сухої речовини між другим і третім 

строком сівби була незначною і становила лише 0,1–0,4 %. Вміст сухої 

речовини у фазі воскової стиглості зерна у рослин кукурудзи збільшувався на 

2,9–3,7 % порівняно з фазою молочно-воскової стиглості. 

Серед гібридів кукурудзи, що досліджувалися, за вмістом сухої речовини 

у фазі воскової стиглості зерна, середньопізній Бистриця 400 МВ мав 

максимальні значення цього показника – 30,9–31,8 %, що вище ніж у решти 

гібридів на 0,6–3,8 %. Ранньостиглий Товтрянський 188 СВ характеризувався 

найменшим вмістом сухої речовини – 27,4–28,0 %. 

Добовий приріст всієї маси рослини на площі посіву протягом вегетації 

являє собою одновершинну криву, яка спочатку наростає повільно, а потім від 

40-ї до 60-ї доби сильно зростає, досягаючи максимуму на 65 добу 283. За 

даними M. Neumann та ін. [478] за  вмістом сухої речовини в рослинах 

кукурудзи, між першим і другим строками сівби (41,1 % і 40,5 %) не було 

достовірної різниці, але вона була суттєвою за третього і четвертого строків 

(33,2 % і 37,7 % відповідно). Гібриди кукурудзи на силос повинні мати більше 

40% зерна від загальної маси рослин [385]. 

На варіантах першого строку сівби  найбільша частка качанів у зеленій 
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масі  була у  ранньостиглого гібрида кукурудзи  Товтрянський 188 СВ – 57,6% 

у гібридів Білозірський 295 СВ, Моніка 350 МВ і Бистриця 400 МВ вона 

становила відповідно 54,8; 53,1 і 52,2 % (рис. 3.5). 

Товтрянський 188 СВ 

16,3 15,6 15,7
26,1 25,7 26,3

57,6 58,7 58,0

0,0
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60,0
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І ІІ ІІІ
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Білозірський 295 СВ 
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Бистриця 400 МВ 
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Рис. 3.5 Структура врожаю гібридів кукурудзи залежно від строків сівби 

у фазі воскової стиглості зерна, % (середнє за 2011–2014 рр.) 



138  
 

За сівби при температурі ґрунту 8–10 °С частка качанів у зеленій масі 

ранньостиглого гібрида збільшувалась до 58,7 %, у решти гібридів, відповідно 

до 55,4, 54,0 і 52,7 %. За сівби кукурудзи у  третій строк співвідношення 

качанів у загальній  масі  гібридів  становило  відповідно: 58,0, 53,5, 52,4 і  

51,9 %. Тобто більше на 0,5–1,2 % качанів формувалося за сівби кукурудзи за 

температури ґрунту 8–10 °С (другий строк сівби).  

Частка листків і стебла практично не змінювалась під впливом строків 

сівби і їх відсоток у структурі зеленої маси залежав від морфо-біологічних 

особливостей гібридів. 

Продуктивність кукурудзи на силос значною мірою визначали погодні 

умови, що складалися в роки досліджень. Так, в посушливому 2012 р. 

спостерігалося зниження врожайності зеленої маси гібридів кукурудзи на 7,1–

66,4 % порівняно з більш сприятливими 2011, 2013 і 2014 рр. (табл. 3.17).  

Таблиця 3.17 

Урожайність зеленої маси гібридів кукурудзи у фазі воскової стиглості 

зерна залежно від строків сівби, т/га 

Гібрид 

(фактор А) 

Строк сівби 

(фактор В) 
2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. Середня 

Товтрянський 

188 СВ 

I 40,2 38,2 38,7 39,5 37,0 

II 45,6 35,0 45,3 44,6 42,6 

III 47,2 29,7 48,0 46,9 45,1 

Білозірський 295 

СВ 

I 42,1 41,8 41,1 43,0 40,1 

II 48,7 39,5 49,2 47,6 46,3 

III 51,3 34,2 53,0 51,0 49,3 

Моніка 350 МВ 

I 42,6 35,3 42,5 44,0 41,1 

II 49,1 42,5 52,3 54,5 49,6 

III 53,6 35,6 57,4 58,2 51,2 

Бистриця 400 

МВ 

I 40,2 32,4 39,7 40,8 38,3 

II 51,5 44,3 56,1 54,3 51,6 

III 58,6 31,5 61,3 58,6 52,5 

НІР05, т/га, для 

А 1,6 1,3 1,7 1,8  

В 2,3 1,9 2,1 2,0  

АВ 4,1 3,6 4,0 4,2  
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У цей рік вищу врожайність зеленої маси в ранньостиглого і 

середньораннього гібрида забезпечив перший строк сівби, а у 

середньостиглого і середньопізнього – другий. За сприятливих умов 

вирощування в 2011, 2013 і 2014 рр. у всіх гібридів вищою продуктивністю 

відзначались посіви кукурудзи, висіяні за температури ґрунту – 10–12 °С. У 

гібридів Моніка 350 МВ і Бистриця 400 МВ зростання врожайності зеленої 

маси на цьому варіанті становило 3,1–3,9 т/га, а у Товтрянський 188 СВ і 

Білозірський 295 СВ – 0,8–1,5 т/га, порівняно з першим і другим строками 

сівби. 

У середньому за роки досліджень найвища урожайність зеленої маси у 

гібридів відмічена за сівби при температурі ґрунту – 10–12°С (третій строк), у 

гібрида Товтрянський 188 СВ – 45,1 т/га, Білозірський 295 СВ – 49,3 т/га, 

Моніка 350 МВ – 51,2 т/га, Бистриця 400 МВ – 52,5 т/га. Слід відмітити, що в 

середньораннього, середньостиглого і середньопізнього гібридів різниця між 

другим і третім строками сівби була незначною, і в несприятливих умовах      

2012 р. більш високу урожайність зеленої маси забезпечують варіанти, сівбу 

яких було проведено за температури ґрунту 8–10 °С. Різниця в продуктивності 

між гібридами Моніка 350 МВ і Бистриця 400 МВ була в межах 1,3–2,8 т/га. 

Як відмічають О. В. Князюк і В. Г. Липовий [182], тривалість фази 

воскової стиглості зерна кукурудзи необхідно продовжити, щоб встигнути 

провести збирання на силос. Призупинити чи сповільнити фізіологічні 

процеси, які проходять в рослині кукурудзи в період наливу зерна, 

проблематично, тому для отримання максимальної продуктивної віддачі 

кукурудзи у фазі воскової стиглості зерна, необхідно подовжити період 

збирання, висіваючи різні за скоростиглістю гібриди. 

Максимальна урожайність сухої речовини відмічена у фазі воскової 

стиглості зерна 12,9–18,1 т/га, що на 19,8–32,6 % більше, ніж у фазі молочної 

стиглості (табл. 3.18). У ранньостиглого і середньораннього гібридів різниці між 

строками сівби у різні фази стиглості зерна кукурудзи не спостерігалось, при 

цьому незначну перевагу мали варіанти третього строку сівби. У гібридів 
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Моніка 350 МВ і Бистриця 400 МВ вищі значення цього показника у всі 

періоди обліків були за сівби при температурі ґрунту 10–12 °С. 

Таблиця 3.18 

Вплив строків сівби на урожайність сухої маси, т/га  

(середнє за 2011–2014 рр.) 

Гібрид 

(фактор А) 

Строк сівби 

(фактор В) 

Молочна 

стиглість 

зерна 

Молочно-

воскова 

стиглість зерна 

Воскова 

стиглість зерна 

Товтрянський 

188 СВ 

I 10,3 11,6 12,9 

II 10,5 11,8 13,2 

III 10,6 11,9 13,5 

Білозірський 

295 СВ 

I 11,0 12,3 13,8 

II 11,4 12,8 14,4 

III 11,5 12,9 14,6 

Моніка 350 МВ 

I 11,6 13,0 14,9 

II 12,9 14,5 16,5 

III 13,1 14,8 16,9 

Бистриця 400 

МВ 

I 12,2 13,7 15,9 

II 13,4 15,1 17,6 

III 13,8 15,5 18,1 

НІР05, т/га, для 

А 0,4 0,6 0,7 

В 0,2 0,2 0,2 

АВ 0,6 0,8 0,8 

 

За урожайністю сухої маси у фазі воскової стиглості зерна гібрид 

Бистриця 400 МВ переважав Товтрянський 188 СВ на 3,0–4,6 т/га, Білозірський 

295 СВ – на 2,1–3,5 т/га, а Моніка 350 МВ лише на 1,0–1,2 т/га. 

У всіх гібридів відмічено тенденцію до зростання виході біогазу від 

першого строку сівби до третього (рис. 3.6). Вищі значення цього показника 

були у гібридів Моніка 350 МВ і Бистриця 400 МВ – 8,18–9,29 і                            

8,76–9,94 тис. м
3
/га, що на 7,7–34,2 % більше, ніж у ранньостиглого і 

середньораннього гібридів. 
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Рис. 3.6 Розрахунковий вихід біогазу з гібридів кукурудзи залежно від 

строків сівби, тис. м
3
/га (середнє за 2011–2014 рр.) 

 

За сівби гібридів кукурудзи при  температурі ґрунту на глибині 

загортання насіння 10–12С формується максимальна площа листкової 

поверхні, найвища урожайність зеленої та сухої маси та розрахунковий вихід 

біогазу. Найвищими значеннями вказаних показників серед гібридів 

відзначається середньопізній Бистриця 400 МВ – 47,8 тис. м
2
/га, 56,4 т/га,       

18,1 т/га та 9,94 тис. м
3
/га відповідно.  

 

3.4 Оптимальна площа живлення рослин кукурудзи 

3.4.1 Густота стояння рослин кукурудзи 

Реалізація потенційної продуктивності гібридів кукурудзи у виробництві 

стримується недостатньою адаптацією їх до специфіки погодних умов, 

недотриманням гібридного складу та технології їх вирощування. 

Впровадження у виробництво нових гібридів і прийомів їх вирощування, 

встановлення для них оптимальної густоти стеблостою сприятиме підвищенню 

та стабілізації врожайності кукурудзи, зміцненню зернофуражного та 

продовольчого балансу України. В останні роки встановлення 

диференційованої густоти стосовно нових гібридів у певних ґрунтово-
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кліматичних умовах є досить актуальною проблемою [270]. 

Максимальний рівень урожайності кукурудзи забезпечується завдяки 

високій індивідуальній продуктивності кожної рослини і оптимальній густоті 

їх стояння на одиниці площі, встановленої для певних ґрунтово-кліматичних 

умов [192]. Гібриди кукурудзи різної стиглості неоднаково реагують на зміну 

густоти стояння рослин в умовах нестійкого, а в окремі роки і недостатнього 

зволоження [205].  

На необхідність визначення оптимальної густоти стеблостою кожного 

гібрида в різних ґрунтово-кліматичних умовах, свідчать дані багатьох вчених 

[8, 129, 328, 348, 423]. Густота стеблостою кукурудзи залежить як від 

біологічних особливостей гібридів, так і від погодних умов другої половини 

вегетації, коли наступає період інтенсивного водоспоживання рослин і часто 

спостерігаються посухи. 

Внесення до Державного реєстру сортів рослин України останніми 

роками нових гібридів кукурудзи, які відрізняються між собою не тільки за 

тривалістю вегетаційного періоду, а й висотою рослин, площею листкової 

поверхні, реакцією на затінення, посуху, поживний режим ґрунту та інші 

фактори, обумовило появу сортової технології вирощування кукурудзи, де 

провідна роль належить визначенню оптимальної густоти стояння рослин 

[270]. 

В наших дослідженнях загальна площа листкової поверхні рослин 

кукурудзи при загущенні посівів збільшувалась і досягала максимуму при 

найбільшій у досліді густоті стояння рослин 120 тис. шт./га (табл. 3.19). 

Аналогічні дані отримані в дослідженнях інших вчених [7, 211, 264, 328], 

якими було встановлено, що з підвищенням густоти стояння рослин зростає 

загальна площа листкової поверхні, що позначалось на рівні надходження 

фотосинтетично-активної радіації до посівів кукурудзи. 

У гібрида ДН Пивиха у фазі 6–7 листків площа листкової поверхні 

залежно від варіанта досліду становила 8,1–9,0 тис. м
2
/га, у фазі 10–11 листків 

– 11,2–11,7 тис. м
2
/га, цвітіння волотей – 41,6–47,3 тис. м

2
/га, молочної 
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стиглості зерна – 39,8–45,4 тис. м
2
/га, воскової стиглості зерна –   

33,1–39,4 тис. м
2
/га. 

Таблиця 3.19 

Вплив густоти стояння рослин на динаміку формування листкової 

поверхні гібридів кукурудзи, тис. м
2
/га (середнє за 2011–2015 рр.) 

Гібрид 

Густота 

стояння 

рослин, 

тис. 

шт./га 

Фази росту і розвитку рослин кукурудзи: 

6–7 

листків 

10–11 

листків 

цвітіння 

волотей 

молочна 

стиглість 

зерна 

воскова 

стиглість 

зерна 

ДН Пивиха 

90 8,1 11,2 41,6 41,3 33,1 

100 8,6 11,4 44,1 43,8 35,2 

110 8,8 11,6 45,9 45,6 38,1 

120 9,0 11,7 47,3 47,0 39,4 

ДН Галатея 

90 8,2 11,3 45,7 45,4 36,8 

100 8,5 11,4 48,1 47,8 39,2 

110 8,7 11,5 48,8 48,5 41,4 

120 8,9 11,6 49,9 49,6 42,5 

Моніка 350 

МВ 

90 8,0 10,8 48,9 48,6 40,4 

100 8,3 10,9 50,1 49,8 41,6 

110 8,6 11,1 51,6 51,3 43,2 

120 8,8 11,3 53,2 52,9 45,0 

Бистриця 

400 МВ 

90 8,0 10,7 50,0 49,7 42,5 

100 8,2 10,9 51,5 51,2 44,6 

110 8,4 11,0 53,9 53,6 46,2 

120 8,5 11,0 55,5 55,2 48,3 
 

У гібрида ДН Галатея відповідно – 8,2–8,9; 11,3–11,6; 45,7–49,9; 44,5–

47,6; 36,8–42,5 тис. м
2
/га; Моніка 350 МВ – 8,0–8,9; 10,8–11,3; 48,9–53,2; 47,6–

50,9; 40,4–45,0 тис. м
2
/га; Бистриця 400 МВ – 8,0–8,5; 10,7–11,0; 50,0–55,5; 

49,3–54,9; 42,5–48,3 тис. м
2
/га.  

На початкових етапах розвитку кукурудзи ранньостиглий і 

середньоранній гібриди ДН Пивиха і ДН Галатея за площею листкової 

поверхні перевищували середньостиглий Моніка 350 МВ і середньопізній 

Бистриця 400 МВ, але в наступні періоди вегетації, за цим показником, істотну 
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перевагу мають два останніх гібриди.  

Максимальна площа листкової поверхні відмічена у фазі цвітіння 

волотей на варіанті 120 тис./га – 47,3; 49,9; 53,2 та 55,5 тис. м
2
/га відповідно у 

гібридів ДН Пивиха, ДН Галатея, Моніка 350 МВ та Бистриця 400 МВ, що 

вище за контроль (90 тис. шт./га) на 5,7; 4,2; 4,3 та 5,5 тис. м
2
/га. 

Мінімальні значення листкової поверхні посівів у фазі цвітіння волотей  

були у гібрида ДН Пивиха – 41,6–47,3 тис. м
2
/га. У ДН Галатея вони були 

вищими на 3,1–4,0 тис. м
2
/га, у  гібрида Моніка 350 МВ на 4,9–5,9 тис. м

2
/га, а 

у Бистриця 400 МВ – 6,1–7,0 тис. м
2
/га.  

У посівах з меншою кількістю рослин (90 тис. шт./га) чиста 

продуктивність фотосинтезу була вищою. У цих варіантах більш інтенсивно 

проходило накопичення сухої речовини, в результаті чого показники маси 

рослин були більшими, ніж у загущених посівах (табл. 3.20).  

Таблиця 3.20 

Чиста продуктивність фотосинтезу гібридів кукурудзи залежно від густоти 

стояння рослин, г/см
2  

за добу×10
-4

  (середнє за 2011–2015 рр.) 

Гібрид 

Густота 

стояння 

рослин, тис. 

шт./га 

Період визначення: 

6-7 листків 

–викидання 

волотей 

викидання волотей 

–молочна 

стиглість зерна 

молочно –воскова 

стиглість зерна 

ДН Пивиха 

90 4,52 6,02 5,51 

100 4,31 5,84 5,34 

110 4,32 5,54 4,42 

120 4,03 5,44 4,15 

ДН Галатея 

90 5,32 6,12 5,61 

100 4,81 6,04 5,34 

110 4,72 5,64 4,62 

120 4,53 5,44 4,35 

Моніка 350 МВ 

90 4,42 6,42 5,91 

100 4,01 6,54 5,64 

110 3,92 5,94 5,12 

120 3,73 5,44 4,55 

Бистриця 400 МВ 

90 4,52 6,72 6,01 

100 4,21 6,64 5,34 

110 3,92 6,14 5,02 

120 3,83 5,24 4,65 
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Відмічено, що чиста продуктивність фотосинтезу була вищою при 

густоті стояння 90 тис. шт./га і зменшувалась при загущенні до 120 тис. шт./га. 

Покращання просторового розміщення рослин, яке забезпечується  при 

сівбі з густотою стояння рослин 90 тис. шт./га, дає змогу підвищити показник 

чистої продуктивності фотосинтезу гібридів кукурудзи впродовж всього 

періоду вегетації рослин. Це, очевидно, пов’язано з кращим використанням 

рослинами ґрунтової вологи і більш раціональним використанням поживних 

речовин, а також сонячної радіації, особливо в другій половині вегетації. 

Водоспоживання кукурудзи залежить від біологічних особливостей 

гібридів, густоти стояння рослин та вологозабезпеченості посівів протягом 

вегетаційного періоду (табл. 3.21).  

Таблиця 3.21 

Вологозабезпеченість і ефективність водоспоживання гібридів кукурудзи 

залежно від густоти стояння рослин (середнє за 2011–2015 рр.) 
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ДН Пивиха 

90 

479,6 

116,3 363,3 88,3 

100 109,5 370,1 86,6 

110 102,3 377,3 85,1 

120 93,7 385,9 85,2 

ДН Галатея 

90 

484,2 

110,5 373,7 86,6 

100 104,2 380,0 83,5 

110 96,5 387,7 82,8 

120 90,3 393,9 84,8 

Моніка 350 МВ 

90 

489,1 

109,4 379,7 77,7 

100 104,7 384,4 82,8 

110 95,1 394,0 92,0 

120 88,4 400,7 100,9 

Бистриця 400 

МВ 

90 

501,4 

106,5 394,9 78,0 

100 98,7 402,7 85,1 

110 92,1 409,3 95,6 

120 85,4 416,0 106,0 
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При практично однакових показниках сумарного вологозабезпечення 

(479,6–501,4 мм), запаси вологи в шарі ґрунту 0–100 см у всіх гібридів 

зменшувались по мірі загущення посівів з 90 до 120 тис. шт./га. 

Серед гібридів мінімальними показниками витрати вологи за 

вегетаційний період відзначався ранньостиглий ДН Пивиха – 363,3–385,9 мм. 

Споживання води кукурудзою – процес нерівномірний у часі. 

Максимальне використання її починається за 10 діб до цвітіння і закінчується 

через 20 діб після нього, що становить критичний період водоспоживання 

культури. Посуха в цей період призводить до порушень у процесі запилення 

качанів і відповідно зниження урожайності зерна [322, 330].  

У наших дослідженнях маса рослин та структурних елементів врожаю: 

листків, стебла та качана, зменшувались по мірі загущення посівів (табл. 3.22).  

Таблиця 3.22 

Елементи структури урожаю кукурудзи, г (середнє за 2011–2015 рр.) 

Гібрид 

(фактор А) 

Густота стояння 

рослин, тис. 

шт./га (фактор В) 

Маса 

листків стебла качанів 
однієї 

рослини 

Д
Н

 

П
и

в
и

х
а 90 117,8 175,3 391,2 684,3 

100 112,2 169,2 372,0 653,4 

110 108,9 168,4 358,7 636,0 

120 105,4 164,7 324,5 594,6 

Д
Н

 

Г
ал

ат
ея

 90 125,6 210,4 405,6 741,6 

100 120,7 202,4 382,0 705,1 

110 118,4 198,4 351,2 668,0 

120 116,4 189,1 312,4 617,9 

М
о

н
ік

а 

3
5
0

 М
В

 90 138,6 245,5 450,8 834,9 

100 135,2 238,1 418,4 791,7 

110 124,5 229,7 389,4 743,6 

120 119,2 224,5 354,7 698,4 

Б
и

ст
р

и
ц

я
 

4
0
0

 М
В

 90 146,5 277,0 487,6 911,1 

100 137,2 261,3 435,4 833,9 

110 132,5 247,3 401,8 781,6 

120 123,5 221,3 360,1 704,9 

НІР05, г, для 
А 3,2 9,1 8,7 11,3 

В 3,8 4,3 3,9 6,2 

АВ 7,2 13,7 13,6 18,5 
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Так, при загущенні від 90 до 120 тис. шт./га маса качана ранньостиглого 

гібрида ДН Пивиха скорочувалась на 17,1 %, у середньораннього ДН Галатея – 

на 23,0 %, у середньостиглого Моніка 350 МВ – на 21,3 %, а у 

середньопізнього – на 26,1 %. Слід відмітити, що частка листків і стебел 

незначно змінювалась при загущені посівів та становила 16,5–17,7 % і 25,6–

32,1 % залежно від гібрида та густоти стояння рослин. Гібрид Бистриця 400 

МВ мав найбільші значення маси однієї рослини – 704,9–911,1 г, але і 

зменшення цього показника при максимальній густоті в досліді 120 тис. шт./га, 

порівняно з контрольним варіантом, було найбільшим – 206,2 г.  

Дослідженнями доведено, що густота стояння рослин кукурудзи істотно 

впливає на формування структурних елементів урожаю [264, 270, 328]. Густота 

рослин гібридів істотно не впливає на темпи лінійного приросту та 

співвідношення між листками і стеблами, ці показники є сортовою ознакою. 

Збільшення густоти рослин до певної межі призводить до кращого 

накопичення сухої речовини в надземній масі з одиниці площі [18, 368]. 

Загущення посівів від 90 до 120 тис. шт./га призводило до збільшення 

урожайності сухої маси у ранньостиглого і середньораннього гібридів у фазі 

молочної стиглості зерна на 1,1 і 0,9 т/га, а у фазі  воскової стиглості – на 1,4 і 

0,8 т/га (рис. 3.7).  
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Рис. 3.7 Урожайність сухої маси залежно від густоти стояння рослин     

гібридів кукурудзи, т/га (середнє за 2011–2015 рр.) 
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У середньостиглого Моніка 350 МВ і середньопізнього Бистриця 400 МВ 

збільшення густоти стояння рослин з 90 до 120  тис. шт./га зумовило 

зменшення урожайності сухої маси на 2,3 і 3,1 та 3,0 і 3,7 т/га залежно від фази 

стиглості зерна. 

Максимальна урожайність сухої маси відмічена у фазі воскової стиглості 

зерна у ранньостиглого гібрида ДН Пивиха та середньораннього ДН Галатея на 

варіантах з густотою 110 і 120 тис. шт./га – 13,1 і 13,7 т/га, у середньостиглого 

Моніка 350 МВ і середньопізнього Бистриця 400 МВ – за густоти 90 тис. шт./га 

– 15,4 і 16,5 т/га. 

Зміна густоти стояння рослин не впливала на вміст сухої речовини і цей 

показник коливався залежно від гібрида в межах 25,2–29,0 % – у фазі молочної 

стиглості зерна та 28,3–32,5 % – у фазі воскової стиглості (Додаток Г). Слід 

відзначити, що накопичення сухої речовини у гібридів кукурудзи 

продовжувалось до фази воскової стиглості зерна. Серед досліджуваних 

гібридів Бистриця 400 МВ у всі періоди спостережень відзначався найбільшим 

вмістом сухої речовини (28,4–29,0 і 31,8–32,5 %).  

Наші результати співпадають з даними досліджень, проведених в 

Аргентині, якими встановлено, що густота стояння рослин гібридів кукурудзи 

не впливала на вміст сухої речовини, сирого протеїну, концентрацію 

крохмалю. Вихід сухої речовини та урожайність зеленої маси значно 

збільшилися при загущенні посівів [430]. 

Урожайність зеленої маси гібридів кукурудзи змінювалась під впливом 

біологічних особливостей форм, густоти стояння рослин і погодних умов років 

досліджень. Значний вплив на рівень врожайності зеленої маси гібридів 

кукурудзи мали густота стояння рослин та гідротермічні умови вегетаційного 

періоду. При погіршенні умов вирощування оптимальний показник 

загущеності посівів знижується, що в кінцевому випадку впливає на 

продуктивність рослин. 

 Так, у сприятливих за гідротермічними умовами 2011, 2013 і 2014 рр. 

гібриди сформували найвищу урожайність зеленої маси, яка найбільше 



149  
 

відповідала потенційним можливостям. В посушливих 2012 і 2015 рр. 

зниження урожайності зеленої маси у ранньостиглого гібрида ДН Пивиха 

складало 35,8–49,4 %, у середньораннього ДН Галатея – 38,3–49,6 %, у 

середньостиглого Моніка 350 МВ – 43,2–53,6 %, а у середньопізнього 

Бистриця 400 МВ – 44,8–56,1 % порівняно з більш сприятливими роками (табл. 

3.23). 

Таблиця 3.23 

Урожайність зеленої маси гібридів кукурудзи залежно від густоти стояння 

рослин, т/га 

Гібрид 

(фактор А) 

Густота 

стояння 

рослин, тис. 

шт./га 

(фактор В) 

2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. Середня 

ДН Пивиха 

90 49,0 32,1 45,9 45,2 33,5 41,1 

100 52,4 31,8 48,2 47,2 34,2 42,8 

110 55,6 30,4 53,2 51,5 31,0 44,3 

120 57,0 29,1 56,4 55,6 28,3 45,3 

ДН 

Галатея 

90 50,1 34,2 47,6 48,9 35,0 43,2 

100 54,3 32,0 53,2 54,6 33,4 45,5 

110 57,3 31,3 57,6 55,4 32,5 46,8 

120 58,0 29,7 58,0 57,5 29,1 46,5 

Моніка 350 

МВ 

90 56,4 37,1 57,0 55,3 38,5 48,9 

100 57,8 32,4 58,7 52,4 30,7 46,4 

110 54,3 29,2 52,4 51,1 27,1 42,8 

120 51,2 24,1 49,8 48,5 25,0 39,7 

Бистриця 

400 МВ 

90 59,0 33,2 61,7 62,8 36,4 50,6 

100 58,2 29,3 60,6 57,3 31,2 47,3 

110 55,4 24,7 55,6 53,4 25,0 42,8 

120 49,3 22,8 51,4 49,5 23,3 39,3 

НІР05, т/га  
А 1,7 1,3 1,8 1,6 1,4  

В 1,5 1,4 1,6 1,5 1,6  

АВ 3,6 2,9 3,8 3,8 3,4  
 

Така тенденція свідчить про неоднаковий рівень посухостійкості гібридів 

і пристосованості їх до конкретних умов вирощування – найбільш 

пристосованими виявились ранньостиглі форми. При цьому в сприятливі за 

зволоженням роки вищу урожайність зеленої маси гібриди формували при 

дещо вищих густотах ніж в 2012 і 2015 роках. 
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За рахунок меншого габітусу рослини ранньостиглого та 

середньораннього гібридів здатні забезпечувати високу продуктивність завдяки 

збільшенню кількості рослин на площі. В середньому за роки досліджень 

максимальна врожайність зеленої маси у гібрида ДН Пивиха формувалась при 

густоті 120 тис. шт./га і становила 45,3 т/га, що вище за контроль на 4,1 т/га. 

При густоті 110 тис. шт./га врожайність зменшувалась на 0,8 т/га. У гібрида ДН 

Галатея найбільшу врожайність зеленої маси зафіксовано при густоті 110 тис. 

шт./га (46,8 т/га), при цьому відмінності між варіантами 110 і 120 тис. шт./га  в 

роки досліджень були несуттєвими.  

Середньостиглий Моніка 350 МВ і середньопізній Бистриця 400 МВ, 

рослини яких відзначаються більшим габітусом порівняно з більш 

скоростиглими формами, вищу урожайність зеленої маси забезпечили за 

густоти стояння рослин 90 тис. шт./га (контроль) – 48,9 і 50,6 т/га. Подальше 

загущення посівів до 120 тис. шт./га призводило до суттєвого зниження 

продуктивності. 

Залежно від густоти стояння рослин кукурудзи змінювався і 

розрахунковий вихід біогазу (рис. 3.8). 
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3
/га (середнє за 2011–2015 рр.) 
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У ранньостиглого і середньораннього гібридів максимальні значення 

цього показника були на варіанті 110 і 120 тис. шт./га – 7,1–7,2 та 7,5 тис.м
3
/га. 

У середньостиглого і середньопізнього гібридів за густоти 90 тис. шт./га – 8,5 і 

9,0 тис.м
3
/га. 

Кореляційний зв’язок між урожайністю, елементами структури 

врожайності та розрахунковим виходом біогазу залежно від густоти стояння 

рослин гібридів кукурудзи наведено в таблиці 3.24. 

Таблиця 3.24 

Кореляційна залежність між урожайністю, елементами її структури та 

розрахунковим виходом біогазу у гібридів кукурудзи 

Показники 

Маса 

рослин 

кукурудзи, 

г 

Вміст 

сухої 

речовини, 

% 

Урожайні

сть сухої 

маси, т/га 

Урожайніс

ть зеленої 

маси, т/га 

Вихід 

біогазу, 

тис. м
3
/га 

Маса рослин кукурудзи, г 1,00 0,38 0,47 0,78 0,78 

Вміст сухої речовини, % 0,38 1,00 0,84 0,16 0,64 

Урожайність сухої маси, 

т/га 
0,47 0,84 1,00 0,86 0,97 

Урожайність зеленої 

маси, т/га 
0,78 0,16 0,86 1,00 0,86 

Вихід біогазу, тис. м
3
/га 0,78 0,64 0,97 0,86 1,00 

 

Спостерігається високий кореляційний зв’язок між виходом біогазу з 1 га 

і урожайністю сухої маси (r = 0,97) та урожайністю зеленої маси (r = 0,86). 

Досить сильна залежність спостерігається між виходом біогазу та масою 

рослин кукурудзи (r = 0,78) і вмістом сухої речовини (r = 0,64). Тобто вихід 

біогазу з одиниці площі залежить від основних елементів структури врожаю 

кукурудзи. 

Маса рослин кукурудзи відповідно до врожайності зеленої маси має 

високу кореляційну залежність r = 0,78, та середній з вмістом (r = 0,38) та 

урожайністю (r = 0,47) сухої маси. 

Розрахунок кореляційних взаємозв’язків дає можливість зробити 

висновок, що основними найсуттєвішими показниками, які впливають на вихід 
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біогазу з 1 га, є урожайність зеленої та сухої маси кукурудзи. 

Отже, визначення і встановлення оптимальної структури стеблостою 

гібридів різних груп стиглості, яка, в основному, визначається морфологічними 

ознаками (площею листкової поверхні, структурою врожаю, вмістом сухої 

речовини) та умовами водозабезпечення посівів відіграє суттєву роль в 

процесах фотосинтетичної діяльності, накопиченні сухої речовини, 

продуктивності кукурудзи та виході біогазу. При збільшенні густоти стояння 

рослин з 90 до 120 тис. шт./га, маса рослин кукурудзи та структурних 

елементів врожаю: листків, стебла та качана, зменшується на 13,1–26,7 %. 

Зміна густоти стояння рослин кукурудзи не впливає на вміст сухої речовини і 

цей показник, в залежності від гібрида, був у межах 28,3–32,5 %. Оптимальним 

передзбиральним рівнем загущеності посівів при вирощуванні кукурудзи для 

виробництва біогазу у гібрида ДН Пивиха є 120 тис. шт./га, у ДН Галатея – 

110–120 тис. шт./га, для гібридів Моніка 350 МВ і Бистриця 400 МВ – 90 тис. 

шт./га. 

 

3.4.2 Формування продуктивності посівів кукурудзи за різної 

ширини міжрядь 

З появою в останні роки нової кормозбиральної техніки з’явилася 

можливість вирощувати кукурудзу на силос з більш вузькими міжряддями. 

Перевагами вужчих міжрядь є: кращий розподіл рослин по площі живлення, 

більш рівномірне засвоєння рослинами поживних речовин, краще 

використання внесених добрив, більш раннє змикання рядів і поліпшення 

мікроклімату, зниження ерозії, зменшення витрат на гербіциди, стійкість до 

посухи. Можливими недоліками вузьких міжрядь є: підвищені витрати насіння 

на сівбу, необхідність використання спеціальних сівалок, збирання можливе 

тільки з спеціальними приставками до кормозбиральних комбайнів [458, 528]. 

Поєднання надшироких міжрядь (210 см) і смугових посівів (210×70) із 

загущенням посівів, відповідно до 60 і 70 тис. рослин на 1 га, порівняно із 

прийнятою у практиці шириною міжрядь 70 см і густотою посівів до 40 тис. 
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рослин на 1 га, дає можливість на 15,8–26,3 % підвищити урожайність зерна 

кукурудзи [132]. 

Підвищення урожайності силосної маси кукурудзи на 4–9 %, вирощеної 

із шириною міжрядь 15 або 20 дюймів порівняно з 30-дюймовими рядами, 

відмічено на півночі Сполучених Штатів. Ширина міжрядь не впливає на 

якість силосу або індивідуальну продуктивність рослин. При цьому, 

збільшення врожайності біомаси кукурудзи на ділянках з вузькими 

міжряддями спостерігалось не у всі роки [508]. 

При вивченні площі живлення рослин слід враховувати характер 

поширення кореневої системи по радіусу в ґрунтових шарах. В поєднанні з 

максимальним проникненням у глибину це є досить важливим фактором, який 

забезпечує продуктивність рослин [32, 329]. 

Результати спостережень за ростом і розвитком рослин кукурудзи 

свідчать, що до утворення 6–7 листка різниці у варіантах досліду, залежно від 

ширини міжрядь, не спостерігалося. Висота рослин знаходилась в межах 52,3–

54,2 см (табл. 3.25). 

Таблиця 3.25 

Динаміка зміни висоти рослин кукурудзи залежно від ширини міжрядь, см 

(середнє за 2012–2015 рр.) 

Гібрид 

Ширина 

міжрядь, 

см 

Фаза росту і розвитку рослин: 

6–7 

листків 

10–11 

листків 

цвітіння 

волоті 

молочна 

стиглість зерна 

ДН Пивиха 
70 52,3 118,4 208,7 210,5 

45 52,7 121,6 216,8 217,5 

ДН Галатея 
70 53,1 120,6 215,6 216,8 

45 53,4 125,2 223,1 223,6 

Моніка 350 

МВ 

70 53,6 123,7 227,3 229,1 

45 53,5 128,7 234,5 238,4 

Бистриця 400 

МВ 

70 54,0 126,4 238,7 240,5 

45 54,2 131,2 245,3 248,9 
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Починаючи з 10–11 листка більш інтенсивніше розвивались рослини, 

висіяні з міжряддям 45 см та перевищували варіанти з міжряддям 70 см на 3,2–

5,0 см. У фазі молочної стиглості зерна рослини досягли максимальної висоти. 

Найвищими значеннями цього показника відзначався гібрид Бистриця 400 МВ, 

на ділянках з шириною міжрядь 45 см – 248,1 см. У всіх гібридів звуження 

міжрядь з 70 до 45 см сприяло збільшенню висоти рослин на 3,1–8,7 %. 

В дослідах В. Г. Липового стрічковий спосіб сівби кукурудзи за схемою 

46×24 см забезпечував збільшення висоти рослин на 2–9 см порівняно з 

міжряддям 70 см [214]. В дослідженнях С. С. Кравця [198] отримано 

протилежні дані: на посівах кукурудзи з шириною міжрядь 70 см, висота 

рослин кукурудзи була більшою, порівняно з міжряддями 35 см на 5 %. 

Проведені результати досліджень свідчать, що площа листкової поверхні 

рослин кукурудзи змінюється залежно від гібрида і ширини міжрядь. На 

початку вегетації у фазі 6–7 листків, площа листкової поверхні під впливом 

ширини міжрядь, змінювалась незначно та становила 7,6–8,6 тис. м
2
/га (табл. 

3.26).  

Таблиця 3.26 

Формування площі листкової поверхні у гібридів кукурудзи в залежності 

від ширини міжрядь, тис. м
2
/га (середнє за 2012–2015 рр.) 

Гібрид 

Ширина 

міжрядь, 

см 

Фаза росту і розвитку рослин: 

6-7 

листків 

10–11 

листків 

цвітіння 

волоті 

молочна 

стиглість 

зерна 

воскова 

стиглість 

зерна 

ДН 

Пивиха 

70 7,6 10,9 40,3 38,7 33,8 

45 8,4 13,6 46,8 44,2 36,1 

ДН 

Галатея 

70 7,8 11,2 45,1 44,0 36,4 

45 8,6 14,1 50,2 48,1 40,5 

Моніка 

350 МВ 

70 7,2 11,0 48,4 47,0 41,2 

45 8,3 14,2 55,7 52,8 45,0 

Бистриця 

400 МВ 

70 7,1 11,3 51,1 49,7 43,1 

45 8,4 14,7 58,3 55,2 45,6 



155  
 

При цьому більш інтенсивним початковим ростом відзначались 

ранньостиглий і середньоранній гібриди. При досягненні рослинами кукурудзи 

фази 10–11 листків, показники площі листкової поверхні на ділянках з 

шириною міжрядь 45 см були вищими на 14,3–23,8 %. В наступні фази росту і 

розвитку спостерігалася аналогічна тенденція: при зменшенні ширини міжрядь 

відмічалося збільшення площі листкової поверхні на 5,8–18,7 % у всіх гібридів 

кукурудзи. 

Максимальне значення цього показника було у гібрида Бистриця 400 МВ 

у фазі цвітіння волотей – 58,3 тис. м
2
/га, за ширини міжрядь 45 см, що вище 

порівняно з міжряддям 70 см на 7,2 тис. м
2
/га. З початком достигання зерна 

розпочалося поступове відмирання листків та, відповідно, зменшення площі 

листкової поверхні.  

Результати наших досліджень співпадають з даними А. О. Бабича та ін. 

[13], які відмічають, що найбільша площа асиміляційної поверхні листків 

кукурудзи (59,2 тис. м
2
/га) формувалася у фазі молочної стиглості зерна при 

густоті рослин 160 тис./га в посіві за схемою 46×24 см, що на 12,6 тис. м
2
/га 

більше порівняно з широкорядним посівом з міжряддям 70 см.  

Згідно з результатами наших досліджень, залежно від варіанта досліду, 

запаси вологи в метровому шарі ґрунту в фазі молочно-воскової  стиглості 

зерна кукурудзи змінювались від 70,7 до 87,6 мм. Найбільша кількість вологи 

була на ділянках із шириною міжрядь 70 см (80,2–87,6 мм), мінімальним 

запасом характеризувались ділянки з міжряддям 45 см (70,7–80,1 мм)           

(табл. 3.27). 

Більші витрати вологи за вегетаційний період кукурудзи були за ширини 

міжрядь 45 см (356,7–361,1 мм), дещо менше вологи було використано при 

збільшені міжрядь до 70 см (355,9–359,2 мм). Вищу потребу води на 

формування врожаю мали рослини гібридів ДН Галатея (359,1–361,1 мм) та 

Моніка 350 МВ (357,0–358,5 мм). Але загалом за цим показником різниця між 

гібридами була незначною. Розрахунок коефіцієнта водоспоживання свідчить 

про суттєву зміну цього показника залежно від гібрида та ширини міжрядь. У 
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середньому за роки досліджень найменшими коефіцієнти водоспоживання 

(74,5–85,2 м
3
/т) були на варіантах з шириною міжрядь 45 см. 

Таблиця 3.27 

Вологозабезпеченість і водоспоживання гібридів кукурудзи залежно від 

ширини міжрядь, (середнє за 2012–2015 рр.) 

Г
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ДН Пивиха 
70 443,5 87,6 355,9 88,9 

45 437,2 80,1 357,1 85,2 

ДН Галатея 
70 445,0 85,8 359,2 84,4 

45 436,3 75,2 361,1 80,3 

Моніка 350 МВ 
70 438,1 81,1 357,0 79,8 

45 430,8 72,3 358,5 76,1 

Бистриця 400 МВ 
70 436,4 80,2 356,2 77,1 

45 427,4 70,7 356,7 74,5 

 

Відмічено збільшення даного показника, на 3,4–5,0 % при збільшені 

ширини міжрядь до 70 см. Найвищий коефіцієнт водоспоживання був 

зафіксований у гібрида ДН Пивиха (85,2–88,9 м³/т). 

Отже, на посівах кукурудзи з міжряддям 45 см спостерігається 

ефективніше використання вологи за рахунок, кращого розташування рослин 

та зменшення площі поверхні поля не закритого листковою поверхнею 

кукурудзи. Збільшення витрат вологи на формування врожаю зеленої маси 

(коефіцієнта водоспоживання) на посівах з шириною міжрядь 70 см 

відбувається за рахунок фізичного випаровування вологи з центру міжрядь. Це 

підтверджується дослідженнями проведеними в Північному Степу України: на 

варіантах з шириною міжряддя 35 см коефіцієнти загального і корисного 
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водовикористання були нижчими, ніж на посівах з шириною міжрядь 70 см. 

[198]. 

Проведені дослідження показали, що звуження міжрядь позитивно 

впливає не тільки на темпи росту і розвитку рослин кукурудзи, використання 

вологи посівами, а також на врожайність зеленої маси. Зменшення ширини 

міжрядь з 70 до 45 см призводить до збільшення врожайності зеленої та сухої 

маси кукурудзи (табл. 3.28–3.29). 

Таблиця 3.28 

Вплив ширини міжрядь на врожайність зеленої маси кукурудзи, т/га 

Гібрид 

(фактор А) 

Ширина 

міжрядь, см 

(фактор В) 

2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. Середня 

ДН Пивиха 
70 35,6 45,3 44,2 35,0 40,0 

45 33,9 51,2 49,8 32,8 41,9 

ДН Галатея 
70 36,5 48,6 47,7 37,4 42,6 

45 35,2 53,7 55,8 35,1 45,0 

Моніка 350 

МВ 

70 38,1 50,4 52,5 37,9 44,7 

45 37,5 56,3 57,8 36,8 47,1 

Бистриця 400 

МВ 

70 40,0 51,6 53,7 39,6 46,2 

45 36,4 59,1 60,3 35,8 47,9 

НІР05, т/га 

А 0,8 1,2 1,3 0,9  

В 1,1 1,5 1,6 1,1  

АВ 2,0 2,8 3,1 2,3  

 

За роки досліджень максимальну урожайність зеленої маси (47,9 т/га) та 

сухої (15,0 т/га) одержано при  вирощуванні  середньопізнього  гібрида 

Бистриця 400 МВ з шириною міжрядь 45 см. Порівняно з широкорядним 

способом сівби (міжряддя 70 см) одержано більше зеленої маси на 1,7 т/га, 

сухої – на 0,5 т/га. 

Мінімальні значення цих показників відмічені у ранньостиглого гібрида 

ДН Пивиха на варіанті з міжряддям 70 см – 40,0 і 11,4 т/га.  
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Таблиця 3.29 

Урожайність сухої маси у гібридів кукурудзи залежно від ширини 

міжрядь, т/га 

Гібрид 

(фактор А) 

Ширина 

міжрядь, см 

(фактор В) 

2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. Середня 

ДН Пивиха 
70 9,8 13,0 13,1 9,7 11,4 

45 9,2 14,7 14,6 9,0 11,9 

ДН Галатея 
70 10,2 14,5 14,2 10,6 12,4 

45 9,9 15,9 16,7 9,9 13,1 

Моніка 350 

МВ 

70 11,2 15,5 16,5 11,6 13,7 

45 11,1 17,1 18,0 11,3 14,4 

Бистриця 400 

МВ 

70 12,3 16,1 17,4 12,3 14,5 

45 11,1 18,6 19,3 11,0 15,0 

НІР05, т/га 

А 0,7 1,0 0,9 0,7  

В 0,5 0,7 0,5 0,4  

АВ 1,5 1,9 1,7 1,4  

 

При цьому слід відмітити, що в несприятливі за кліматичними умовами 

роки (2012 і 2015 рр.) урожайність зеленої і сухої маси знижувалась на 1,5–9,6 

та 1,3–10,7 % у посівах з міжряддям 45 см порівняно з 70 см. 

Покращання просторового розміщення рослин, яке забезпечується при 

сівбі кукурудзи стрічковим способом за схемою 46×24 см і внесенні 40 т/га 

гною + N180Р90К205, дає можливість підвищити урожайність зеленої маси 

кукурудзи на 21,4–29,1 т/га і сухої маси – на 5,6–8,3 т/га, порівняно з 

широкорядним посівом з міжряддям 70 см, густотою рослин 80 тис./га і 

внесенням 40 т/га гною [215]. 

На основі даних розрахункового виході біогазу з біомаси кукурудзи, 

можливо зробити висновок про несуттєвий вплив ширини міжрядь на цей 

показник (рис. 3.9). Вихід біогазу був в межах 6,8–8,9 тис. м
3
/га і залежав в 

основному від гібрида. 
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Рис. 3.9 Розрахунковий вихід біогазу у гібридів кукурудзи залежно від 

ширини міжрядь, тис.м
3
/га (середнє за 2012–2015 рр.) 

 

Найвищі значення цього показника відмічені у гібрида Бистриця 400 МВ 

за сівби з міжряддям 45 см – 8,9 тис. м
3
/га, на варіанті з міжряддям 70 см цей 

показник становив 8,7 тис. м
3
/га. 

Отже, вирощування кукурудзи з міжряддям 45 см сприяє збільшенню 

врожайності зеленої маси кукурудзи на 3,6–5,6 %, а сухої маси на 3,2–6,0 %, 

порівняно з міжряддям 70 см. Тому за рахунок зменшення ширини міжрядь, 

можливо, управляти формуванням господарсько-цінних ознак рослин 

кукурудзи і відповідно рівнем продуктивності культури. Значного впливу 

ширини міжрядь на розрахунковий вихід біогазу не відмічено. 

 

3.5 Реакція гібридів кукурудзи на рівень забур’яненості посівів і 

заходи контролювання чисельності бур’янів 

Подолання високого ступеня забур’яненості посівів кукурудзи, зниження 

втрат урожаю можливо досягти тільки шляхом комплексного застосування 

агротехнічних і хімічних засобів боротьби. Вирішення проблеми зниження 

забур’яненості можливе через розробку і впровадження заходів ефективного 

контролю бур’янів у посівах, які є одним із ключових складових сучасних 

технологій [119]. 
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Знання біологічних особливостей видового складу бур’янів дає змогу 

обґрунтовано планувати заходи по зниженню їх чисельності й зведенні 

негативного впливу бур’янової рослинності до мінімуму. Заходи захисту 

кукурудзи від бур’янів повинні забезпечити високий ступінь чистоти посівів 

протягом 50–60 діб з моменту сівби. На таку ж тривалість має бути 

розрахована й фітотоксична дія гербіцидів, а також забезпечена їх технологічна 

придатність до внесення одразу після сівби культури [267, 494].  

Залежно від регіону значно змінюється видовий склад бур’янів на полях. 

Забур’яненість полів переважно визначається способами обробітку ґрунту, 

чергуванням культур у сівозміні, строками сівби, добривами (особливо 

органічними, які вносилися під попередні культури). Домінуючими в посівах 

кукурудзи є однорічні злакові види, які поширені в усіх регіонах вирощування 

культури [347]. 

Для нівелювання  негативного впливу бур’янів необхідно застосовувати 

гербіциди і дотримуватися агротехнічних прийомів догляду за посівами [176, 

356]. 

Останніми роками в більшості господарств кукурудзу вирощують за 

інтенсивною технологією, коли повністю або частково відмовляються від 

механічних прийомів догляду за посівами. Однак, на незначних площах і в 

умовах органічного землеробства кукурудзу вирощують за механізованою 

технологією, де головними елементами  контролювання  розвитку бур’янів у 

посівах є досходове і післясходове боронування та міжрядні обробітки [320]. 

На думку вчених [284], застосування ґрунтових гербіцидів у посівах 

кукурудзи буде поступово зменшуватися внаслідок потепління клімату. За 

дефіциту вологи такі препарати малоефективні, особливо з відсутністю її у 

верхніх шарах ґрунту. Більш доцільним є застосування гербіцидів по сходах 

кукурудзи, що дасть змогу істотно знизити чисельність бур’янів. 

У наших дослідженнях, починаючи з фази 10–11 листків кукурудзи, 

висота  рослин  на  ділянках з біологічною забур’яненістю (контроль) була 

нижчою на 59,3–70,5 % за варіанти де застосовували агротехнічні і хімічні 
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заходи контролювання чисельності бур’янів (табл. 3.30). 

Таблиця 3.30 

Динаміка зміни висоти рослин кукурудзи залежно від заходів 

контролювання чисельності бур’янів, см (середнє за 2013–2016 рр.) 

Гібриди Варіант досліду 
10-11 

листків 

Цвітіння 

волоті 

Воскова 

стиглість 

зерна 

ДН 

Пивиха 

Біологічна забур’яненість 73,2 124,2 126,4 

Механізований догляд 123,5 209,5 212,0 

Харнес (2,5 л/га) 122,1 206,7 211,5 

МайсТер Пауер (1,25 л/га) 116,5 207,3 210,8 

МайсТер Пауер (1,25 л/га)+Харнес (2,5 

л/га) 
118,7 208,9 211,4 

ДН 

Галатея 

Біологічна забур’яненість 78,3 127,2 129,8 

Механізований догляд 126,5 216,1 217,8 

Харнес (2,5 л/га) 124,3 215,3 217,0 

МайсТер Пауер (1,25 л/га) 119,5 215,6 216,8 

МайсТер Пауер (1,25 л/га)+Харнес (2,5 

л/га) 

120,4 215,2 217,4 

Моніка 

350 МВ 

Біологічна забур’яненість 81,0 130,4 132,5 

Механізований догляд 128,3 226,4 230,0 

Харнес (2,5 л/га) 125,5 226,1 228,3 

МайсТер Пауер (1,25 л/га) 123,2 227,5 229,5 

МайсТер Пауер (1,25 л/га)+Харнес (2,5 

л/га) 

123,5 227,5 229,7 

Бистриця 

400 МВ 

Біологічна забур’яненість 82,1 136,7 139,0 

Механізований догляд 130,1 240,1 241,2 

Харнес (2,5 л/га) 127,2 239,4 240,5 

МайсТер Пауер (1,25 л/га) 126,0 238,9 242,0 

МайсТер Пауер (1,25 л/га)+Харнес (2,5 

л/га) 

126,6 239,1 241,6 

 

Після фази 10–11 листків у рослин кукурудзи спостерігається вища 

конкурентоспроможність до бур’янів за умови зведення їх кількості до 
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мінімальних значень або затримки росту при застосуванні агротехнічних або 

хімічних заходів. 

Максимальна висота рослин відмічена у фазі воскової стиглості зерна, 

при цьому її збільшення порівняно з фазою цвітіння волотей становило 4,3–

5,7%. В цей період висота рослин на контрольному варіанті становила 126,4–

139,0 см, в залежності від гібрида, що менше порівняно з варіантами де 

проводили агротехнічні і хімічні заходи на 85,1–103,0 см. Тобто з наростанням 

біомаси агроценозу в кінці вегетації, на ділянках з біологічною забур’яненістю 

збільшувалася конкуренція за вологу, що й впливало на зменшення 

біометричних показників культурних рослин.  

Серед заходів контролювання чисельності бур’янів у початковий період 

(фаза 10–11 листків) незнану перевагу мав механізований догляд за посівами, в 

подальшому суттєвої різниці між варіантами досліду не  спостерігалося.  

Найбільші показники висоти рослин відмічені у гібрида Бистриця 400 

МВ на варіанті із застосуванням гербіциду МайсТер Пауер (1,25 л/га) – 242,0 

см. При його комбінованому внесенні з ґрунтовим гербіцидом Харнес (2,5 л/га) 

цей показник зменшувався на 0,4 см. 

Площа листкової  поверхні  кукурудзи змінювалася залежно від  гібрида  

і ступеня забур’яненості посівів. При цьому, не зважаючи на  мінливість цього 

показника під впливом досліджуваних факторів, морфо-біологічні ознаки 

гібридів проявлялись стабільно в усі роки досліджень. Так, залежно від 

варіанта досліду, у гібрида ДН Пивиха площа листкової поверхні становила у 

фазі цвітіння волотей 21,4–40,5 тис. м
2
/га, ДН Галатея – 23,7–40,1 тис. м

2
/га, 

Моніка 350 МВ – 25,6–48,5 тис. м
2
/га, Бистриця 400 МВ – 28,1–51,2 тис. м

2
/га 

(рис.3.10–3.11). 

На  початку  вегетації  площа  листкової  поверхні під впливом заходів 

захисту диференціювалась незначно. При досягненні рослинами кукурудзи 

фази 10–11 листків, площа листкової поверхні на ділянках з проведенням 

механізованого догляду за посівами становила 11,7–12,1 тис. м
2
/га, а із 

застосуванням гербіцидів 10,8–11,5 тис. м
2
/га. 
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Рис. 3.10 Площа листкової поверхні гібридів кукурудзи залежно від 

заходів контролювання чисельності бур’янів у фазі 10–11 листків,          

тис. м
2
/га (середнє за 2013–2016 рр.) 

1.Біологічна забур’яненість (контроль) 2.Механізований догляд 3.Харнес (2,5 л/га) 4.МайсТер 

Пауер (1,25 л/га) 5.МайсТер Пауер (1,25 л/га)+Харнес (2,5 л/га) 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

ДН Пивиха ДН Галатея Моніка 350 МВ Бистриця 400 МВ

П
л
о
щ

а 
л
и

ст
к
о
в
о
ї 

п
о
в
ер

х
н

і,
 т

и
с.

 м
2
/г

а

Рис. 3.11 Площа листкової поверхні гібридів кукурудзи залежно від 

заходів контролювання чисельності бур’янів у фазі цвітіння волотей, тис. 

м
2
/га (середнє за 2013–2016 рр.). 

1.Біологічна забур’яненість (контроль) 2.Механізований догляд 3.Харнес (2,5 л/га) 4.МайсТер 

Пауер (1,25 л/га) 5.МайсТер Пауер (1,25 л/га)+Харнес (2,5 л/га) 
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Тобто на початкових етапах вегетації незначну перевагу мав 

агротехнічний захід боротьби з бур’янами. 

У фазі цвітіння волотей значних відмінностей між варіантами з різними 

заходами контролювання чисельності бур’янів не спостерігалося. Так, при 

проведенні механізованого догляду за посівами площа листкової поверхні 

гібрида ДН Пивиха становила 41,0 тис. м
2
/га, ДН Галатея – 46,0 тис. м

2
/га, 

Моніка 350 МВ – 49,4 тис. м
2
/га, Бистриця 400 МВ – 51,8 тис. м

2
/га.  

При окремому внесенні ґрунтового гербіциду Харнес (2,5 л/га), 

післясходового МайсТер Пауер (1,25 л/га) та сумісному їх використанні, площа 

листкової поверхні була в межах 39,4; 44,8; 48,1; 50,3 тис. м
2
/га, 40,1; 45,1; 49,0; 

50,9 тис. м
2
/га та 40,5; 45,3; 48,5; 51,2 тис. м

2
/га. Це вище порівняно з ділянками 

з біологічною забур’яненістю на 47,3–56,8 %. 

Результати наших досліджень підтверджуються даними Р. В. Ласкіна 

[212], яким встановлено, що застосування механізованих заходів догляду за 

посівами кукурудзи (одно і дворазової міжрядної культивації) підвищувало 

площу листкової поверхні на 2,7 і 4,1 тис. м
2
/га порівняно з варіантом без 

захисту посівів. При застосуванні післясходового гербіциду показник площі 

листкової поверхні становив 29,3 тис. м
2
/га, а сумісне використання його разом 

з механізованими заходами догляду за посівами підвищує площу листкової 

поверхні (30,8 і 30,9 тис. м
2
/га).  

Видовий склад бур’янів у посівах кукурудзи характеризувався 

інтенсивним розвитком домінуючих видів (лобода біла, мишій зелений і сизий 

та щириця звичайна). Їх частка в структурі забур’яненості  посівів кукурудзи 

становить 70–78 %, відсоток інших бур’янів у досліді був меншим: берізка 

польова – 7,3–10,5 %, плоскуха звичайна – 6,9–12 %, осот рожевий – 3,8–5,7 %, 

пирій повзучий – 2,3–4,7 % та інші види – 1,3–2,5 %. 

На основі аналізу обліку забур’яненості у кількісному та ваговому вимірі 

можна відмітити, що фітоценоз бур’янів формувався в посівах гібридів різних 

груп стиглості за однаковими параметрами і показниками (табл. 3.31).  
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Таблиця 3.31 

Вплив заходів контролювання чисельності бур’янів на забур’яненість посівів 

гібридів кукурудзи, (середнє за 2013–2016 рр.) 

Гібрид 
Варіант 

досліду* 

Кількість бур’янів, шт./м² Суха біомаса  

бур’янів перед 

збиранням 

кукурудзи, г/м² 

Технічна 

ефективність 

заходів, % 
у фазі 5–6 листків 

кукурудзи    

перед 

збиранням 

кукурудзи  

Д
Н

 П
и

в
и

х
а 

1 106,3 89,5 474,4 – 

2 34,7 42,0 243,6 82,6 

3 12,3 15,8 80,6 77,8 

4 10,5 12,2 63,4 86,1 

5 5,6 6,3 34,4 89,6 

Д
Н

 Г
ал

ат
ея

 

1 105,4 87,4 472,0 – 

2 34,7 41,8 238,3 83,0 

3 12,5 16,3 84,8 76,7 

4 10,8 12,5 65,0 86,4 

5 6,1 6,5 36,4 93,8 

М
о

н
ік

а 
3
5

0
 М

В
 1 106,0 90,9 527,2 – 

2 34,5 41,7 237,7 82,7 

3 12,7 15,9 87,5 79,9 

4 10,3 12,2 67,1 84,4 

5 5,5 6,1 33,6 90,2 

Б
и

ст
р

и
ц

я
 4

0
0

 М
В

 

1 105,1 88,4 503,9 – 

2 35,0 43,4 238,7 80,6 

3 13,0 16,5 87,5 78,8 

4 11,2 12,8 69,1 87,5 

5 6,1 6,4 35,2 95,3 

Примітка.* 1. Біологічна забур’яненість (контроль) 2. Механізований догляд 3. Харнес  

(2,5 л/га)  4. МайсТер Пауер (1,25 л/га) 5. МайсТер Пауер (1,25 л/га)+Харнес (2,5 л/га) 
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Так, у посівах гібридів кукурудзи ДН Пивиха, ДН Галатея, Моніка 350 

МВ та Бистриця 400 МВ, на варіанті без заходів контролювання чисельності 

бур’янів (контроль), у фазі 5–6 листків, ступінь забур’яненості знаходився в 

межах 105,1–106,3 шт./м
2
, перед збиранням кукурудзи, у фазі воскової 

стиглості зерна – 87,4–90,9 шт./м
2
, а повітряно-суха маса бур’янів становила 

472,0–527,2 г/м
2
. 

За сприятливих умов для розвитку бур’янів відмічали незначне 

збільшення кількості бур’янів при проведенні агротехнічних і хімічних заходів 

захисту від початку  вегетації  кукурудзи  до  збирання кукурудзи і деяке 

зменшення їх чисельності на контролі в результаті міжвидової конкуренції. 

Від сівби до фази 5–6 листка високу ефективність забезпечувало внесення 

ґрунтового гербіциду Харнес (2,5 л/га).  Залишкова  кількість  бур’янів  у  фазі  

5–6 листків кукурудзи була незначною і становила 12,3–13,0 шт./м
2
. Показники 

ефективності застосування Харнес (2,5 л/га) значно покращилися при 

застосуванні після сівби страхового гербіциду МайсТер Пауер (1,25 л/га) – 

кількість бур’янів зменшилась до 5,5–6,1 шт./м
2
. Гербіцид Харнес забезпечує 

високу біологічну ефективність проти плоскухи звичайної і щириці звичайної. 

У сприятливі за вологозабезпеченням 2013–2014 і 2016 рр., спостерігали 

збільшення кількості бур’янів перед збиранням кукурудзи порівняно з їх 

масою. У посушливому 2015 р. відмічали зворотну залежність. Кореляційна 

залежність між масою та кількістю бур’янів була досить високою (r=0,81). Це 

пояснюється зниженням конкурентоздатності рослин кукурудзи відносно 

бур’янів у роки із більш високим ГТК. 

Згідно з результатами досліджень А. Г. Нестеренка [254] кращими 

варіантами контролю за чисельністю бур’янів у посівах кукурудзи були з 

проведенням досходового суцільного мілкого розпушування, післясходового 

боронування у фазі 1–2 листків та проведенні двох міжрядних обробітків, 

кількість яких, через 60 діб після сходів, була менше за контроль в 5,2 разів, 

вегетативна маса – в 14,8 рази і складала 35,0 г/м
2
. Внесення перед сівбою 

гербіциду, післясходового боронування і міжрядного розпушування зменшило 
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кількість і вегетативну масу бур’янів на 60 добу вегетації до 145,0 г/м
2
, що 

склало 28 % до контролю.  

Внесення препарату гербіциду Майстер у посівах кукурудзи на зерно, 

дозволяє зменшити кількість бур’янів на 55–62 %, а їх масу на 63–67 % [195]. 

У середньому за роки досліджень кращий фітосанітарний стан посівів 

кукурудзи створювався у варіанті за комбінованого застосування ґрунтового 

гербіциду Харнес (2,5 л/га) і післясходового МайсТер Пауер (1,25 л/га). При 

цьому кількість бур’янів у фазі молочно-воскової стиглості зерна кукурудзи, на 

цьому варіанті, в залежності від гібрида, знижувалась до мінімальної позначки 

6,1–6,5 шт./м
2
. Зниження кількості бур’янів порівняно з контрольним варіантом 

складало 95–96 % за кількістю бур’янів і 80–86 % за їх масою. Таке подвійне 

застосування ґрунтового і післясходового гербіцидів забезпечує високу 

технічну ефективність їх дії (89,6–95,3 %).  

Комплексне поєднання препаратів з різним хімічним складом діючих 

речовин і фітотоксичним впливом на конкретний тип забур’яненості 

забезпечує надійний захист посівів кукурудзи від бур’янів протягом 40–50 діб 

після їх застосування [83, 195]. 

Як зазначають деякі дослідники, головну роль у підвищенні ефективності 

сумісного використання ґрунтового і післясходового гербіцидів, відіграє не 

розширення спектру фітотоксичної дії, а скоріше ефект повторного нанесення 

розчинів гербіцидів на бур’яни [356].  

При внесенні лише післясходового гербіциду МайсТер Пауер (1,25 л/га) 

забур’яненість посівів зменшувалася на 12,3–19,8 % а технічна ефективність 

підвищувалася на 4,6–9,7 %. Це співпадає з даними отриманими С.С. Носовим 

[260], в дослідженнях якого технічна ефективність препарату МайсТер Пауер 

становила 82,5–85,4 % (зменшення забур’яненості від фази 5–7 листків 

культури до проведення міжрядного обробітку посівів). Сумарна ефективність 

внесення цього препарату разом із міжрядною культивацією досягала 95,4–

97,1%.  

Дещо гірший фітосанітарний стан відмічено за механізованого догляду, 
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який передбачав дві культивації міжрядь. За кількістю та особливо сухою 

масою бур’янів він на 78,3–92,3 % поступався хімічному методу, в тому числі і 

за рахунок того, що на період проведення останнього обробітку деякі види 

бур’янів (мишій сизий, щириця звичайна) переростають і не знищуються 

робочими органами культиватора, тому повністю захистити посіви кукурудзи 

від бур’янів за допомогою цього заходу проблематично. 

При застосуванні гербіцидів та їх комбінацій рослини кукурудзи 

споживають найменше води на ділянках із використанням препарату Харнес 

(після сівби), а найбільше – Аденго (у фазі 1–2 листків культури) –  3376  і   

3644  м
3
/га [259]. 

В наших дослідженнях застосування агротехнічних та хімічних заходів 

контролювання чисельності бур’янів сприяло зменшенню непродуктивних 

витрат вологи з ґрунту бур’янами. Запаси продуктивної вологи в метровому 

шарі ґрунту на цих варіантах становили 74,3–87,6 мм, що вище контрольного 

варіанта на 20,9–22,3 % (Додаток Ґ.1). Показник сумарного вологозабезпечення 

знаходився в межах 427,2–461,2 мм та змінювався залежно від гібрида та 

ступеня забур’яненості посівів. Коефіцієнт водоспоживання у гібрида                

ДН Пивиха становив 99,2 м
3
/т, у ДН Галатея – 91,7 м

3
/т, Моніка 350 МВ –  

85,3 м
3
/т, Бистриця 400 – 80,1 МВ м

3
/т. 

Дієвим фактором водорегулювання виявилися заходи контролювання 

чисельності бур’янів, за рахунок яких зростав відсоток водоспоживання 

гібридів кукурудзи. На фоні природної забур’яненості гібриди кукурудзи 

використовували 127,0–158,9 м
3
/т води, а при їх застосуванні волога, яка 

використовувалась на формування продуктивності кукурудзи, становила 60,9–

98,0 м
3
/т. 

На величину врожайності зеленої маси гібридів кукурудзи значний вплив 

мали погодні умови року та рівень забур’яненості посівів. Максимальна 

врожайність зеленої маси гібридів кукурудзи була отримана за сприятливих 

умов зволоження в 2014 р., коли вона залежно від гібрида становила                 

53,2–66,2 т/га (табл. 3.32).  
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Таблиця 3.32 

Врожайність зеленої маси гібридів кукурудзи залежно від заходів 

контролювання чисельності бур’янів, т/га 

Гібрид 

(фактор А) 

Заходи 

контролювання 

чисельності 

бур’янів (фактор В) 

2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. Середня 

ДН Пивиха 

1 26,2 28,5 16,4 27,0 24,5 

2 38,0 45,3 27,5 40,4 37,8 

3 42,3 50,2 30,4 48,1 42,8 

4 43,4 51,4 31,2 49,5 43,9 

5 45,6 53,2 33,4 51,6 46,0 

ДН Галатея 

1 27,8 30,3 18,7 28,2 26,3 

2 40,3 48,6 30,2 44,5 40,9 

3 46,1 53,2 34,8 50,6 46,2 

4 47,3 55,4 35,6 52,1 47,6 

5 49,8 56,8 37,5 54,0 49,5 

Моніка 350 

МВ 

1 30,2 34,0 20,3 31,7 29,1 

2 41,7 50,1 31,3 48,3 42,9 

3 49,5 57,8 38,0 55,7 50,3 

4 51,1 58,5 38,7 56,4 51,2 

5 53,9 60,5 40,5 58,7 53,4 

Бистриця 

400 МВ 

1 32,1 35,4 22,5 33,4 30,9 

2 46,8 53,6 33,0 49,8 45,8 

3 55,1 63,4 38,0 58,3 53,7 

4 56,0 65,1 39,5 59,8 55,1 

5 58,4 66,2 42,4 62,5 57,4 

НІР05, т/га 

А 2,1 2,3 1,7 2,2  

В 1,3 1,5 1,2 1,5  

АВ 3,5 3,7 3,6 3,8  
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В аналогічних за гідротермічними умовами 2016 р., продуктивність 

кукурудзи на кращих варіантах була на рівні 51,6–62,5 т/га. В стресовому         

2015 р. відмічено зменшення урожайності зеленої маси на 48,3–57,6% 

порівняно з попередніми роками. В основному гібриди однаково реагували на 

зміну гідротермічних показників в окремі роки. Проте, на відміну від інших 

гібридів кукурудзи, середньопізній Бистриця 400 МВ в 2015 р. мав нижчу 

врожайність, ніж в 2013–2014 і 2016 рр.  Пояснюється це тим, що в цього 

гібрида в 2015 р., період цвітіння і формування зерна співпадав з повітряною 

посухою і високими температурами повітря, що відповідно позначилось на 

його урожайності – 22,5–42,4 т/га. 

Але в середньому за роки досліджень гібрид Бистриця 400 МВ виявився 

більш продуктивним, врожайність зеленої маси становила – 48,6 т/га, а у 

Моніка 350 МВ – 45,3 т/га, ДН Галатея – 42,1 т/га, ДН Пивиха – 39,0 т/га. 

Відсутність заходів контролювання чисельності бур’янів призводила до 

зниження врожайності зеленої маси кукурудзи на 32,2–46,6 %. Застосування 

механізованого догляду за посівами забезпечило отримання урожайності на 

рівні 37,8–45,8 т/га, що вище за контроль на 32,2–35,8 %, але менше порівняно 

з хімічними заходами на 29,1–34,5 %. 

Ефективним засобом регулювання забур’яненості посівів виявився 

післясходовий гербіцид МайсТер Пауер (1,25 л/га) – продуктивність кукурудзи 

становила 43,9–55,1 т/га, при внесені лише ґрунтового препарату Харнес         

(2,5 л/га) цей показник був на рівні – 42,8–53,7 т/га. 

Найбільш ефективним заходом контролювання чисельності бур’янів в 

посівах кукурудзи, які відзначаються значною пролонгацією впливу на 

бур’яни, є сумісне застосування ґрунтового гербіциду Харнес (2,5 л/га) і 

післясходового МайсТер Пауер (1,25 л/га), що забезпечує продуктивність на 

рівні 46,0–57,4 т/га. 

Не відмічено суттєвої різниці між варіантами досліду за вмістом сухої 

речовини у рослинах гібридів кукурудзи. Цей показник був в межах 28,5–

32,5% і залежав від біологічних особливостей гібридів (Додаток Ґ.2). 
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Урожайність сухої маси змінювалась аналогічно урожайності зеленої 

маси і становила у гібрида ДН Пивиха – 7,1–13,2 т/га ДН Галатея – 7,7–14,8 

т/га, Моніка 350 МВ – 9,0–16,7 т/га, Бистриця 400 МВ – 10,0–18,8 т/га (рис. 

3.12). 
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Рис. 3.12 Урожайність сухої маси гібридів кукурудзи залежно від заходів 

контролювання чисельності бур’янів, т/га (середнє за 2013–2016 рр.) 

1.Біологічна забур’яненість (контроль) 2.Механізований догляд 3.Харнес (2,5 л/га) 4.МайсТер 

Пауер (1,25 л/га) 5.МайсТер Пауер (1,25 л/га)+Харнес (2,5 л/га) 

 

Максимальна урожайність сухої маси відмічена на варіанті з внесенням 

ґрунтового гербіциду Харнес (2,5 л/га) і наступним застосуванням МайсТер 

Пауер (1,25 л/га) у фазі 3–5 листків кукурудзи – 13,2–18,8 т/га, що перевищує 

контрольний варіант на 44,3–47,8 %. 

Проведення лише механізованого догляду забезпечило урожайність сухої 

маси на рівні 10,8–14,8 т/га. 

Максимальні розрахункові показники виході біогазу 6,59–9,32 тис. м
3
/га 

відмічені при сумісному застосуванні ґрунтового гербіциду Харнес (2,5 л/га) і 

післясходового МайсТер Пауер (1,25 л/га), що на 79,5–86,3 % перевищує 

варіант з біологічною забур’яненістю (рис. 3.13). 
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Рис. 3.13 Розрахунковий вихід біогазу з біомаси кукурудзи залежно від 

заходів контролювання чисельності бур’янів, тис. м
3
/га (середнє за 2013–

2016 рр.). 1.Біологічна забур’яненість (контроль) 2.Механізований догляд 3.Харнес  

(2,5 л/га) 4.МайсТер Пауер (1,25 л/га) 5.МайсТер Пауер (1,25 л/га)+Харнес (2,5 л/га) 

 

Найвищі значення цього показника були у гібрида Бистриця 400 МВ – 

4,95–9,32 тис. м
3
/га, що на 5,6–31,2 % більше ніж у решти гібридів. При цьому 

різниця між гібридами Бистриця 400 МВ і Моніка 350 МВ становила лише 

0,48–1,04 тис. м
3
/га. 

Використання механізованого догляду або застосування гербіцидів 

Харнес (2,5 л/га) і МайсТер Пауер (1,25 л/га) окремо призводить до зменшення 

розрахункового виході біогазу на 4,2–26,3 %. 

Між виходом біогазу і урожайністю зеленої та сухої маси існує висока 

кореляційна залежність r=0,90 і 0,93 та слабка обернено пропорційна з  

кількістю бур’янів (r=-0,23) та масою бур’янів (r=-0,32) (табл. 3.33). Середнім 

був кореляційний зв'язок розрахункового виході біогазу і висоти рослин 

(r=0,62). 
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Таблиця 3.33 

Кореляційні залежності між біометричними показниками забур’яненістю 

посівів, урожайністю кукурудзи та розрахунковим виходом біогазу 

Показники 

Висота 

рослин, 

см 

Кількість 

бур’янів, 

шт/м
2
 

Маса 

бур’янів, 

г/м
2
 

Урожайність 

сухої маси, 

т/га 

Урожайність 

зеленої маси, 

т/га 

Вихід 

біогазу, 

тис. 

м
3
/га 

Висота рослин 1,00 -0,92 -0,91 0,46 0,86 0,62 

Кількість 

бур’янів, шт/м
2
 

-0,92 1,00 0,89 -0,67 -0,84 -0,23 

Маса бур’янів, 

г/м
2
 

-0,91 0,89 1,00 -0,45 -0,91 -0,32 

Урожайність 

сухої маси, т/га 
0,46 -0,67 -0,45 1,00 0,93 0,93 

Урожайність 

зеленої маси, т/га 
0,86 -0,84 -0,91 0,93 1,00 0,90 

Вихід біогазу, 

тис. м
3
/га 

0,62 -0,23 -0,32 0,93 0,90 1,00 

 

Відмічена тісна обернена кореляційна залежність між кількістю та масою 

бур’янів і урожайністю зеленої маси кукурудзи. Коефіцієнт кореляції в 

середньому по досліду становив -0,84 і -0,91.  

Отже, найбільш ефективним заходом контролювання бур’янів в посівах  

кукурудзи є застосування  ґрунтового гербіциду Харнес (2,5 л/га) та 

післясходового – МайсТер Пауер (1,25 л/га). Урожайність зеленої маси  

кукурудзи і вихід біогазу при цьому становили у гібрида ДН Пивиха – 46,0 т/га 

і 6,59 тис. м
3
/га, ДН Галатея – 49,5 і 7,35 тис. м

3
/га, Моніка 350 МВ – 53,4  і  

8,33 тис. м
3
/га, Бистриця 400 МВ – 57,4 т/га і 9,32 тис. м

3
/га. Ступінь 

забур’яненості посівів не залежить від гібрида кукурудзи. 

 

Висновки до розділу 3: 

Виявлені закономірності формування продуктивності кукурудзи як 

біоенергетичної культури для виробництва біогазу залежно від погодних умов, 

групи стиглості гібридів та елементів технології вирощування дають 

можливість відмітити наступне: 
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- для кукурудзи необхідне достатнє забезпечення вологою в період 

формування–дозрівання зерна. Оптимальні значення ГТК в цей період 

повинні бути на рівні 1,15–1,35; 

- встановлено тісний кореляційний взаємозв’язок між гідротермічним 

режимом періодів вегетації і процесами формування вегетативної маси у 

гібридів різних груп стиглості (r = 0,76–0,87); 

- найвищу врожайність зеленої маси та розрахунковий вихід біогазу, в 

середньому за 6 років, забезпечили середньопізній гібрид Бистриця 400 МВ – 

53,2 т/га і 9,34 тис. м
3
/га та середньостиглий Моніка 350 МВ – 50,1 т/га і         

8,41 тис. м
3
/га; 

- підвищення рівня мінерального живлення сприяє зростанню 

урожайності зеленої і сухої маси кукурудзи та розрахункового виході біогазу. 

Найвищі значення вказаних показників були у гібрида Бистриця 400 МВ за 

максимального рівня мінерального живлення (N100P80K80); 

- відмічена висока позитивна кореляція r = 0,72 (коефіцієнт 

детермінації 0,51) між температурою ґрунту і польовою схожістю насіння, а 

між запасами вологи і схожістю насіння кореляційний зв’язок слабкий  (r = 

0,15); 

- максимальна площа листкової поверхні, найвища урожайність 

зеленої і сухої маси та розрахунковий вихід біогазу отримано за сівби 

кукурудзи при температурі ґрунту на глибині загортання насіння 10–12 ºС; 

- водоспоживання кукурудзи залежить від біологічних особливостей 

гібридів, густоти стояння рослин та вологозабезпеченості посівів протягом 

вегетаційного періоду. Між запасами вологи у різні фази розвитку кукурудзи, 

загальними її витратами за вегетацію і урожайністю зеленої маси існує 

висока кореляційна залежність; 

- оптимальним передзбиральним рівнем загущеності посівів при 

вирощуванні кукурудзи для виробництва біогазу у гібрида ДН Пивиха є  

120 тис. шт./га, у ДН Галатея – 110–120 тис. шт./га, для гібридів  

Моніка 350 МВ і Бистриця 400 МВ – 90 тис. шт./га; 
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- вирощування кукурудзи з міжряддям 45 см сприяє збільшенню 

врожайності зеленої маси кукурудзи на 3,6–5,6 % та сухої маси на 3,2–6,0 %, 

порівняно з міжряддям 70 см. Не відмічено впливу ширини міжрядь на 

розрахунковий вихід біогазу; 

- кращий фітосанітарний стан посівів кукурудзи був за комбінованого 

застосування ґрунтового гербіциду Харнес (2,5 л/га) і післясходового 

МайсТер Пауер (1,25 л/га). Кількість бур’янів становила при цьому  

6,1–6,5 шт./м
2
, а їх суха маса – 33,2–35,2 г/м², що менше на 95–96 і 80–86 % 

порівняно з контрольним варіантом; 

- найбільш ефективним заходом контролювання чисельності бур’янів у 

посівах кукурудзи є сумісне застосування ґрунтового гербіциду Харнес (2,5 

л/га) і післясходового МайсТер Пауер (1,25 л/га), що забезпечує урожайність 

зеленої та сухої маси на рівні 46,0–57,4 і 13,2–18,2 т/га та розрахунковий 

вихід біогазу – 6,59–9,32 тис. м
3
/га; 

- встановлена висока кореляційна залежність між виходом біогазу і 

урожайністю зеленої та сухої маси (r=0,90 і 0,93) та слабка обернено 

пропорційна з  кількістю бур’янів (r=-0,23) та масою бур’янів (r=-0,32). 
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РОЗДІЛ 4 

ПРИНЦИПИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ВИРОЩУВАННЯ СОРГО 

ЦУКРОВОГО ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ 

 

4.1 Особливості реалізації потенціалу продуктивності сорго 

цукрового 

Відсутність науково обґрунтованого розміщення культури сорго по 

регіонах України призводить до значного недобору товарної продукції. Високі 

та стабільні врожаї цієї культури можливо отримати лише з врахуванням 

багатьох факторів, у тому числі і такого складного, як природні ресурси 

території. Врожайність культури на 15 % залежить від погодних умов, а в 

окремі роки майже на 100 %. Відхилення метеорологічних умов від 

кліматичної норми впливає на температурний режим, вологозабезпеченість 

рослин, режим живлення, строки сівби, норми висіву, тривалість вегетації і, в 

кінцевому результаті, на урожайність та якість продукції [249]. 

У Всеросійському НДІ сорго та інших зернових культур проведено аналіз 

відповідності біологічних особливостей сорго ґрунтово-кліматичним умовам з 

розрахунками коефіцієнтів відповідності. Встановлено, що доцільність 

вирощування сорго певної групи стиглості настає при забезпеченні суми 

температур не менше 90 % від необхідної [224, 311]. 

Незважаючи на те, що батьківщиною сорго є Африка, оптимальною для 

його росту і розвитку є температура 20–25ºС. Як тропічна рослина, воно в 

процесі еволюції виробило високу пристосованість до нестачі вологи і 

економної її витрачання в процесі вегетації [154]. 

Дослідження анатомічної будови, біологічних і фізіологічних 

особливостей сорго показали його високу ксерофітність – воно легше 

переносить високі температури повітря, ніж інші рослини, тому менше 

випаровує і витрачає води на охолодження, більш продуктивно використовує 

наявний запас вологи. Високий ступінь посухостійкості сорго пов’язаний з 

потужністю та унікальною структурою кореневої системи, особливістю 
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листкової поверхні, будовою продихового апарату й щільного епідермісу [165, 

220]. 

Посухостійкість сорго підвищується ще й тому, що в період високих 

температур, коли воно викидає волоті, на листках і стеблах виділяється білий 

воскоподібний наліт, що оберігає рослини від сильного перегріву і 

випаровування [153]. 

Продуктивність агрофітоценозів сільськогосподарських культур, 

зокрема й сорго цукрового є функцією взаємодії ґрунтово-кліматичних умов, 

сортових особливостей та агротехнічних чинників [443, 476].  

Внаслідок глобального потепління температурний режим в Україні 

збільшується, як і тривалість вегетаційного періоду. З’явилися зони, які за 

кліматичними параметрами відповідають межі субтропічного землеробства, 

аналогічні Узбекистану або Азербайджану. За останні 10 років забезпеченість 

теплом таких областей, як Полтавська, Кіровоградська, Харківська стали 

відповідати Херсонській – у попередні періоди спостережень. Тобто глобальне 

потепління зміщує зони землеробства на кількасот кілометрів південніше [5]. 

За умови створення ранньостиглих сортів та гібридів з’явилась 

можливість вирощувати зернове сорго на територіях до 50–52° північної 

широти, а цукрове сорго та сорго-суданкові гібриди на зелений корм та сінаж – 

до 55° північної широти [58]. 

Останнім часом з’явилися рекомендації з вирощування  сорго цукрового 

у Східному Лісостепу, що забезпечують отримання врожайності зеленої маси 

на рівні 67,1–84,0 т/га [315]. 

У роки наших досліджень найвища продуктивність сорго цукрового була 

в 2013, 2014 та 2016 рр. Врожайність зеленої та сухої маси у сорту Силосне 42 

становила 71,0–78,4 т/га та 16,3–17,7 т/га у гібрида Довіста – 79,8–89,0 т/га і 

18,7–21,2 т/га, за ГТК вегетаційного періоду 1,54–1,86. У  2015 р. врожайність 

зеленої маси становила 45,3 і 50,2 т/га, сухої – 9,7 і 11,2 т/га (за значення ГТК 

вегетаційного періоду – 0,57). Аналогічну закономірність відмічено і в 2012 р., 

хоча ГТК в цей рік становив 1,04, та урожайність зеленої маси була на рівні 

http://agro-business.com.ua/agro/hist-nomera/item/1693-tetiana-adamenko-hlobalna-zahroza-1-teroryzm-2-zminy-klimatu.html
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64,3 і 73,1 т/га відповідно у сорту та гібрида (табл. 4.1). 

Таблиця 4.1 

Урожайність зеленої та абсолютно сухої маси сорго цукрового 

Рік 

ГТК 

вегетаційного 

періоду 

Силосне 42 Довіста 

Урожайність, т/га 

 зеленої маси  
абсолютно 

сухої маси  
 зеленої маси  

абсолютно 

сухої маси  

2012 1,04 64,3 14,2 73,1 16,8 

2013 1,86 71,0 16,3 79,8 18,7 

2014 1,54 74,6 17,3 83,4 20,0 

2015 0,57 45,3 9,7 50,2 11,2 

2016 1,80 78,4 17,7 89,0 21,2 

Середнє 1,36 66,7 15,0 75,1 17,6 

НІР05 5,4 2,1 5,8 2,4 

 

Це співпадає з результатами отриманими іншими вченими. Так, за 

даними Л. І. Сторожик [296, 315–317], за вирощування сорго цукрового в 

південно-східній частині Криму, врожайність зеленої маси в середньому за 

2002–2011 рр. становила 48,7 т/га, сухої – 14,7 т/га, в зоні Північного Степу 

України – 66,1 і 15,6 т/га. В дослідах Л. А. Герасименко [61] за вирощування 

сорго цукрового в умовах Лісостепу України врожайність зеленої маси 

коливалася в межах 61,0–76,9 т/га, сухої – 11,6–20,2 т/га.  

Таким чином, узагальнюючи погодні умови за роки досліджень слід 

відмітити, що відхилення ряду показників (температури, кількість опадів) від 

середньобагаторічних значень наближалися в окремі роки  до екстремальних 

(2015 р.). ГТК коливався в діапазоні від 0,57 до 1,86 за середньобагаторічного 

значення на рівні 1,30.  

За результатами досліджень взаємозв’язків між коефіцієнтом ГТК і 

врожайністю зеленої і сухої маси встановлено сильні та значні кореляційні 
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зв’язки. Так, між урожайністю зеленої маси сорго цукрового та коефіцієнтом 

ГТК існує сильна кореляційна залежність на рівні r=0,68, а відносно збору 

сухої маси – значна (r = 0,54) (рис.4.1–4.2).  

 
Рис. 4.1 Залежність між ГТК вегетаційного періоду та врожайністю 

зеленої маси сорго цукрового 

 

Виявлені закономірності підтверджують дані багатьох вчених [60, 76, 101, 

181, 206, 245, 249, 276, 313, 315, 362, 400, 452]  відносно значного впливу умов 

вирощування на продуктивність сорго цукрового і значення коефіцієнта ГТК, 

як універсального показника відповідності умов вирощування потребам 

культури. 

 

Рис. 4.2 Залежність між ГТК та врожайністю сухої маси сорго цукрового 

 

Посіви сорго цукрового сорту Силосне 42 і гібрида Довіста в 2016 р. 

наведено на рис. 4.3. 
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Рис. 4.3 Сорго цукрове Силосне 42 (1) і Довіста (2) перед збиранням в 

2016 р.  

 

За даними Н. А. Ковтунова та ін. [185], урожайність зеленої маси сорго 

цукрового підвищується на 0,05 т/га при збільшенні кількості опадів на 1 мм. 

Кореляційний аналіз підтвердив тісний позитивний зв’язок врожайності 

зеленої маси (r=0,53) сорго цукрового з кількістю опадів за вегетацію. При 

збільшенні суми температур повітря за період «травень-вересень» на 1 °С 

відбувається зменшення тривалості вегетаційного періоду на 0,04 доби, при 

підвищенні кількості опадів – збільшується на 0,3 см висота рослин.  

В своїх дослідженнях С. А. Васильченко та ін. [44] відмічають, що на 

врожайність сорго значний вплив мали сума активних температур і опадів. 

Найвищі показники врожайності зерна сорго були за суми активних 

температур в межах 2707,4–2788,8 °С і суми опадів 164,9–200,2 мм. Сума 

активних температур за вегетаційний період мала найбільший вплив на 

тривалість вегетаційного періоду (r = 0,89) і вміст білка (r = 0,80) в зерні.  

Розрахунковий вихід біогазу з сорго цукрового змінювався залежно від 

сортових особливостей. Найвищий розрахунковий вихід біогазу отримано у 

2016 р. в гібрида Довіста – 8,47 тис. м
3
/га, а у сорту Силосне 42 він становив 

1 2 
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7,09 тис. м
3
/га (рис. 4.4). 
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Рис. 4.4 Розрахунковий вихід біогазу з сорту сорго цукрового Силосне 42 

і гібрида Довіста, тис. м
3
/га 

  

Мінімальні значення цього показника були у 2015 р. – 3,90 і  

4,50 тис. м
3
/га. В інші роки вихід біогазу коливався в межах 5,69–8,01 тис. 

м
3
/га. 

Згідно кореляційного аналізу існує висока позитивна залежність між 

виходом біогазу і урожайністю зеленої (r=0,87) та сухої маси (r=0,92) та, 

навпаки, слабка між виходом біогазу і ГТК (r=0,39) (рис. 4.5–4.7). 

 

Рис. 4.5 Залежність між врожайністю зеленої маси сорго цукрового та 

розрахунковим виходом біогазу 
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Рис. 4.6 Залежність між врожайністю сухої маси сорго цукрового та 

розрахунковим виходом біогазу 

 

 

Рис. 4.7 Залежність між ГТК вегетаційного періоду та розрахунковим 

виходом біогазу із сорго цукрового 

 

Отже, на ріст і розвиток рослин та формування продуктивності сорго 

цукрового значний вплив мають кліматичні умови вегетаційного періоду. Для 

розвитку рослин сорго цукрового важливі два основних періоди: перший – 

поява сходів і формування вегетативних органів, другий – утворення 

генеративних органів.  Оптимальними в ці періоди слід вважати значення ГТК 

на рівні 1,2–1,4. За роки досліджень (2012–2016 рр.) найвищу урожайність 



187  
 

зеленої та сухої маси сорго цукрового отримано в 2014 і 2016 рр. – 74,6–78,4 і 

83,4–89,0 т/га та 17,3–17,7 і 20,0–21,2 т/га (ГТК вегетаційного періоду – 1,54 і 

1,80) відповідно у сорту Силосне 42 і гібрида Довіста. Використання сорту 

Силосне 42 і гібрида Довіста як біоенергетичних культур дає змогу отримати 

3,90–8,47 тис. м
3
/га біогазу. 

 

4.2 Продуктивність сорго цукрового залежно від рівня мінерального 

живлення 

Серед різних технологічних заходів, що підвищують ефективність 

реалізації потенціалу цукрового сорго, добрива, особливо азотні, відіграють 

вирішальну роль.  Азот, як правило, є лімітуючим елементом живлення для 

зернових культур у тому числі і для сорго [488]. В різних ґрунтово-

кліматичних умовах та залежно від сортових особливостей спостерігається 

різна реакція сорго цукрового на застосування добрив [519]. 

Встановлено, що азотні добрива сприяють підвищенню вмісту сахарози 

та прискорюють ріст цукрового сорго [516]. Також, застосування азотних і 

калійних добрив підвищує продуктивність культури на 15–17 %, ніж внесення 

окремо азотних добрив [485]. 

Азот є важливою поживною речовиною для оптимального росту і 

продуктивності врожаю.  Хоча його вплив на ріст і вихід соку з цукрового 

сорго залежить від кліматичних умов, типу ґрунту та сортових особливостей, 

застосування азотних добрив призводить до збільшення цих показників.  

Оптимальна  доза азотних добрив знаходиться в межах 60–120 кг/га діючої 

речовини в залежності від умов вирощування, типу ґрунту та вмісту азоту в 

ґрунті [313]. 

За даними досліджень О. О. Марчук [226], проведеними в умовах 

Правобережного Лісостепу України, внесення мінеральних добрив сприяло 

посиленому накопиченню сухої речовини рослинами сорго цукрового. 

Найвищі показники врожайності надземної біомаси були у сортів Фаворит 

(54,7–114,5 т/га), Нектарний (42,4– 103,1) та гібрида Медовий (41,2–93,3 т/га) 



188  
 

при застосуванні N160P160K160. 

Максимальні показники щодо врожайності різних гібридів сорго 

цукрового можна отримати за умови надання рослині необхідної кількості 

поживних елементів, ефективної системи захисту з урахуванням біологічних 

особливостей. Так як гібриди мають різні біологічні особливості, то вони також 

неоднозначно реагують у своєму розвитку на формування біомаси [148]. 

Добрива неоднаково впливають на рослини сорго цукрового, що 

залежить від їх видів, норм, способів, строків внесення, а також від ґрунтово-

кліматичних умов зони його вирощування. Потрібно виважено підходити до 

вибору добрив, їх кількості та строків внесення в ґрунт, щоб не знизити 

врожайність сорго й отримати продукт високої якості з максимальним виходом 

біопалива [452]. 

Висока польова схожість насіння має важливе значення в технології 

вирощування сільськогосподарських культур тому, що від неї залежить рівень 

майбутнього врожаю. Зниження польової схожості насіння на 1 % призводить 

до зменшення врожайності ярих зернових культур на 1,5–2,0 %. Польова 

схожість тісно корелює з енергією проростання насіння в лабораторних 

умовах: чим вища енергія проростання, тим вища польова схожість висіяного 

насіння [249]. Достатнє вологозабезпечення та оптимальний температурний 

режим на початку вегетаційного періоду сорго цукрового позитивно впливає на 

проростання насіння та появу дружних сходів. 

У роки проведення досліджень сходи сорго в середньому з’являлись на 

7–10 добу після сівби, але у 2015 р., при ГТК у квітні – 0,23, сходи сорго 

цукрового з’являлись на 11-й добу, а в 2016 р. – на 6-й добу після сівби (ГТК у 

квітні 1,5). Вищі показники польової схожості отримано у варіантах без 

внесення добрив – 77,5–78,5 % (рис. 4.8). Різниця з варіантами, де 

застосовували добрива, була незначною і становила 1,4–2,7 %. 

Найвищу польову схожість насіння у середньому за роки досліджень 

відмічено у сорту Силосне 42 – 76,1–78,5 %, а у гібрида Довіста цей показник 

становив – 74,8–77,7 %. 
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Рис. 4.8 Польова схожість насіння сорго цукрового залежно від доз 

внесених добрив, % (середнє за 2012–2016 рр.) 

 

Нами відмічена висока обернена залежність між польовою схожістю і 

виживанням рослин (R
2
=0,96). На показник виживання рослин суттєво впливає 

гідротермічний коефіцієнт як в окремі фази розвитку сорго цукрового, так і в 

цілому за вегетаційний період. Зв’язок між цими ознаками є сильним, 

коефіцієнт кореляції становить r=-0,87 (рис. 4.9). 

 

Рис. 4.9 Залежність між польовою схожістю та виживанням рослин сорго 
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цукрового 

У середньому за роки досліджень найкращим виживанням 

характеризувався гібрид Довіста – 75,6–83,7 % (рис. 4.10). 
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Рис. 4.10 Виживання рослин сорго цукрового на момент збирання 

залежно від сортових особливостей та рівня мінерального живлення,% 

(середнє за 2012–2016 рр.) 

 

У сорту Силосне 42 цей показник знаходився в межах 73,5–81,3 %. 

Внесення добрив сприяло збільшенню рівня виживання рослин сорго 

цукрового на 4,7–8,1 %. 

Мінеральне живлення, як один з факторів життя рослин, впливає на 

фізіологічні та біохімічні процеси в рослині та на їх ріст, розвиток та 

продуктивність. В сільськогосподарських культур, залежно від кліматичних 

умов та забезпечення елементами живлення, спостерігається різна 

інтенсивність ростових процесів на окремих етапах органогенезу [307].  

За даними наших досліджень, висота рослин сорго цукрового впродовж 

періоду вегетації змінюється залежно від рівня мінерального живлення та 

сортових особливостей (рис. 4.11.).  
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Рис. 4.11 Висота рослин сорго цукрового залежно від фону  

удобрення, см (середнє за 2012–2016 рр.) 

 

Внесення добрив мало позитивний вплив на показник висоти рослин. 

Так, у сорту Силосне 42, залежно від фази розвитку, висота рослин порівняно з 

контролем при застосуванні N60P40K40 підвищується на 6,4–11,6 %, N80P60K60 – 

на 8,7–16,0 %, N100P80K80 – на 10,1–21,2 %. У гібрида Довіста на 4,4–10,2, 5,6–

15,6 та 6,0–22,0 % відповідно. Найвищими були рослини на ділянках з 

використанням максимальної дози мінеральних добрив (N100P80K80). 

Найбільш інтенсивний приріст рослин сорго цукрового у висоту 

відмічено у період виході в трубку – викидання волоті, який становив в 

середньому по досліду 75,2–141,4 см.  

Гібрид Довіста характеризується вищою інтенсивністю росту порівняно з 

сортом Силосне 42. Так у  фазі викидання волоті висота рослин гібрида 

становила 167,8–195,1 см, а у сорту – 123,5–149,7 см. У фазі молочної стиглості 

зерна рослини гібрида Довіста перевищували сорт Силосне 42 на 10,3–16,1 %, 

залежно від фону удобрення.  

Відмічено збільшення діаметра стебла на ділянках із внесенням добрив 

на 10,6–31,3 % порівняно з контрольним варіантом (Додаток Д.1). Діаметр 
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стебла рослин сорго цукрового у фазі воскової стиглості зерна у сорту  

Силосне 42 на неудобрених ділянках становив 15,1 мм, на фоні добрив 

N60P40K40 – 16,7 мм, N80P60K60 – 17,2 мм і N100P80K80 – 17,5 мм. У гібрида Довіста 

17,2, 18,5, 18,9 і 19,5 мм відповідно. 

Найбільш інтенсивний приріст за показником діаметра стебла 

спостерігається у міжфазний період виході в трубку – викидання волоті. 

Максимальним значенням цього показника характеризувався гібрид Довіста у 

фазі воскової стиглості зерна на фоні застосування N100P80K80  – 19,5 мм.  

Згідно досліджень Л. Х. Макарова [220], площа асиміляційної поверхні, 

вміст хлорофілу в листках, фотосинтетичний потенціал максимальних значень 

досягали за внесення N30P60K30. На величину показника чистої продуктивності 

фотосинтезу добрива не мали суттєвого впливу. 

Найбільш інтенсивний приріст площі листкової поверхні рослин сорго 

цукрового 669,4–945,6 см
2
 був відмічений з фази виході в трубку до викидання 

волоті незалежно від варіанта досліду та сортових ознак. Максимальні 

значення цього показника спостерігали у фазі формування зернівки – 1289,4–

1602,3 см
2 
 у сорту Силосне 42 і 1388,5–1808,5 см

2
 у гібрида Довіста (рис. 4.12). 
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(середнє за 2012–2016 рр.) 
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У фазі воскової стиглості зерна настає репродуктивний  період  сорго 

цукрового та відмічається зменшення площі листкової поверхні однієї рослини 

на 4,3–8,0 % порівняно з попередньою фазою.  

У всі фази росту та розвитку сорго цукрового спостерігається збільшення 

площі листкової поверхні рослин під впливом мінеральних добрив. Так, у фазі 

формування зерна при застосуванні N60P40K40 приріст площі листкової 

поверхні, відносно варіанта без внесення добрив, становив 164,9 см
2 

у сорту та 

183,7 см
2 

у гібрида. При внесенні N80P60K60 і N100P80K80 – 223,2 і 298,9 см
2 

та 

312,9 і 420,0 см
2
 відповідно. 

У сорту Силосне 42 площа листкової поверхні рослин була на 3,8–13,3% 

меншою порівняно з гібридом Довіста.  

На основі аналізу даних площі листкової поверхні, фотосинтетичного 

потенціалу та чистої продуктивності фотосинтезу максимальні значення цих 

показників були на варіантах з внесенням добрив. Це підтверджується і 

результатами інших вчених [54, 216, 315], які відмічають, що при забезпеченні 

рослин достатньою кількістю елементів живлення та оптимальній площі 

листкової поверхні можливо досягти найвищої продуктивності фотосинтезу.  

На варіанті без застосування добрив площа листкової поверхні, 

фотосинтетичний потенціал та чиста продуктивність фотосинтезу у сорту 

Силосне 42 становили 38,29 тис. м
2
/га,  2,58 млн м

2
×діб/га, 4,25 г/м

2
, а у  

гібрида Довіста – 42,27 тис. м
2
/га,  2,79 млн м

2
×діб/га, 4,45 г/м

2  
за

 
добу 

відповідно   (табл. 4.2).  

Внесення добрив сприяло підвищенню вказаних показників у 

середньому на 26,0; 20,8 і 20,1 %. Так для сорту Силосне 42 на ділянках із 

максимально дозою добрив (N100P80K80) це зростання становило 35,3; 25,6 і  

25,2 %; для гібрида Довіста дані показники становили 31,2; 38,0 і 33,4 %. 

Результати наших досліджень підтверджуються даними О. І. Мулярчука 

[245], в яких застосування мінеральних добрив позитивно впливає на 

фотосинтетичну діяльність рослин сорго цукрового. Порівняно до контролю, у 

варіанті з N90P90K90 площа листкової поверхні рослини гібрида Фаворит 
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збільшувалася на 290 см
2
. Фотосинтетичний потенціал під впливом добрив 

зростав відповідно на 0,16 і 0,20 млн м
2
×діб/га, а чиста продуктивність 

фотосинтезу – до 4,11 г/м
2
 площі листків за добу.  

Таблиця 4.2 

Показники фотосинтетичної діяльності посівів сорго цукрового за 

вегетаційний період (середнє за 2012–2016 рр.) 

Сорт, 

гібрид 

Доза 

добрив 

Площа 

листкової 

поверхні, 

тис. м
2
/га 

Фотосинтетичний 

потенціал, млн 

м
2
×діб/га 

Чиста 

продуктивність 

фотосинтезу, г/м
2 

поверхні листків за 

добу 

 

Силосне 42 

Без добрив 38,29 2,58 4,25 

N60P40K40 46,67 2,74 4,71 

N80P60K60 48,75 2,97 5,02 

N100P80K80 51,82 3,24 5,34 

 

Довіста 

Без добрив 42,27 2,79 4,45 

N60P40K40 50,18 3,15 5,11 

N80P60K60 52,59 3,54 5,48 

N100P80K80 54,31 3,85 5,93 

 

Для сорго критичним періодом водоспоживання є фаза викидання волоті, 

коли волога рослинами витрачається найбільш інтенсивно. Більшу частину 

вологи рослини сорго використовують у відносно короткий проміжок часу – 10 

діб до початку викидання волоті і 10 діб після цвітіння. Цей період триває 25–

30 діб, тобто 20–25 % усього вегетаційного періоду, а витрата вологи сягає 45–

50%  загального водоспоживання [220].  

На основі даних результатів сумарного водоспоживання сорту та  

гібрида сорго цукрового можливо зробити висновок, що менші витрати води на 

формування біомаси сорго цукрового були на варіантах з використанням 

мінеральних добрив. Коефіцієнти водоспоживання тут становили 58,3–60,8 і 

53,5–63,1 м
3
/т, відповідно у сорту Силосне 42 і гібрида Довіста, що на               
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2,7–13,7 м
3
/т менше  ніж на контрольних ділянках (табл. 4.3).  

Таблиця 4.3 

Вологозабезпеченість та водоспоживання рослин сорго цукрового під дією 

різних доз добрив (середнє за 2012–2016 рр.) 
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Силосне 42 

Без добрив 512,5 122,3 390,2 63,5 

N60P40K40 518,4 115,6 402,8 60,8 

N80P60K60 521,6 110,3 411,3 59,1 

N100P80K80 526,7 107,2 419,5 58,3 

 

Довіста 

Без добрив 508,4 115,0 393,4 67,2 

N60P40K40 513,5 109,4 404,1 63,1 

N80P60K60 517,8 104,3 413,5 57,4 

N100P80K80 520,7 100,2 420,5 53,5 

НІР05 2,5 2,8 3,7 2,1 

 

Найбільші витрати вологи на формування 1 т зеленої маси 

спостерігались у неудобрених варіантах. У середньому за роки досліджень 

найнижчим коефіцієнт водоспоживання був у сорту та гібрида на фоні 

максимальної рівня мінерального живлення (N100P80K80) – 58,3 і 53,5 м
3
/т, його 

збільшення у варіанті без добрив становило 8,9 і 25,6; за внесення N60P40K40  –  

4,2 і 7,9 %,  N80P60K60  −  1,4 і 7,2 % відповідно. 

Відмічено, що застосування добрив впливає на зниження коефіцієнта 

водоспоживання та зростанню сумарних витрат вологи посівами сорту та 

гібрида сорго цукрового на 2,7–7,5 %. Загальні витрати вологи за вегетаційний 

період коливаються від 390,2 мм у сорту Силосне 42 на неудобрених ділянках 

до 420,5 мм у гібрида Довіста на варіанті N100P80K80. 
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Результати наших досліджень співпадають з даними отриманими             

О. О. Марчук [226, 229], згідно яких, при застосуванні добрив сумарні витрати 

вологи посівами усіх сортів та гібрида сорго цукрового зростали в середньому 

на 3,6 %, а коефіцієнт водоспоживання знижувався на 20,2 %. 

Структура врожаю є одним з важливих показників якості зеленої маси 

сорго цукрового при його вирощуванні як біоенергетичної культури. За 

даними досліджень вітчизняних та іноземних вчених, залежно від маси стебел, 

листків та волоті сорго цукрового можна отримати різний вихід соку та 

біоетанолу, а також ці показники впливають на вихід біогазу [226, 511]. 

За даними наших досліджень відмічено зміну частки листя, стебел і 

волоті в загальній структурі врожаю, залежно від сортових особливостей та 

рівня мінерального живлення. У фазі виході в трубку, частка  стебла та листя 

на неудобрених варіантах становили 60 і 40 % та 58 і 42 % відповідно у сорту 

Силосне 42 і гібрида Довіста, у варіантах із внесенням N60P40K40 – 58 і 42 % та 

56 і 44 %, у варіантах із внесенням N80P60K60 – 56 і 44 % та 54 і 46 %, у 

варіантах із внесенням N100P80K80 – 57 і 43 % та 53 і 47 % (рис. 4.13 і 4.14).  
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Рис. 4.13 Вміст листя, стебел і волотей в зеленій масі сорго цукрового 

сорту Силосне 42 у різні фази розвитку, % (середнє за 2012–2016 рр.)  

І-фаза виході в трубку, ІІ-фаза молочної стиглості зерна, ІІІ-фаза воскової стиглості зерна 
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Більша кількість листків у рослин гібрида Довіста відмічена на варіантах 

з внесенням мінеральних добрив (44–47 %). 
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Рис. 4.14 Вміст листя, стебел і волотей в зеленій масі сорго цукрового 

гібрида Довіста 42 у різні фази розвитку, % (середнє за 2012–2016 рр.) 
І-фаза виході в трубку, ІІ-фаза молочної стиглості зерна, ІІІ-фаза воскової стиглості зерна 

 

У фазі молочної стиглості зерна важливим компонентом біомаси сорго 

цукрового є волоть, частка якої становить 12–15 % та 13–16 % відповідно у 

сорту та гібрида. У цей період частка стебел зростає, в першу чергу завдяки 

кущінню і складає у сорту Силосне 42 68–70 % та 66–71 % у гібрида Довіста. 

Частка листя на даному етапі зменшується, порівняно з попередньою фазою,  у 

сорту на 20–28 % і на 21–34 % у гібрида. 

Частка волоті підвищується у фазі воскової стиглості зерна до 18–21 % і 

17–19 %, а частка листя і стебел в усіх варіантах досліду зменшується до 11–

14 % і 11–12 % та 67–70 % і 70–71 % відповідно у сорту та гібрида. Під 

впливом внесення мінеральних добрив відмічено зростання  частки волоті, 

залежно від фази розвитку на 1–2 %, порівняно з контрольним варіантом та 

добрива практично не впливали на частку листя та стебла. 

Динаміка накопичення сухої маси є індивідуальним процесом, який має 

свої особливості залежно від сортових ознак, агротехнічних прийомів та 
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факторів навколишнього середовища. Характер та динаміку накопичення сухої 

маси можна вважати одним з чинників, що впливають на рівень урожайності. 

Саме тому для характеристики ефективності роботи асиміляційного апарату 

використовують величину приросту маси сухої речовини [255]. 

Максимальний вміст сухої речовини в рослинах сорго цукрового був у 

фазі воскової стиглості зерна та становив, залежно від фону живлення, у сорту 

Силосне 42 – 21,7–22,3 %, а у гібрида Довіста – 22,9–23,4 % (Додаток Д.2). При 

підвищенні рівня мінерального живлення відмічено тенденцію до зменшення 

вмісту сухої речовини в рослинах сорго цукрового. У гібрида вміст сухої 

речовини був на 0,8–1,2 % вищим, ніж у сорту. 

Урожайність зеленої маси сорго цукрового залежить від рівня 

мінерального живлення, сортових особливостей та погодних умов року       

(табл. 4.4).  

Таблиця 4.4 

Урожайність зеленої маси сорго цукрового залежно від доз добрив (фаза 

воскової стиглості зерна), т/га 

Сорт, гібрид 
(фактор А) 

Доза добрив 
(фактор В) 

2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. Середня 

 

Силосне 42 

Без добрив 52,2 58,3 57,3 35,5 64,3 53,5 

N60P40K40 61,1 67,1 68,0 43,2 76,3 63,1 

N80P60K60 67,3 73,7 74,2 47,6 82,5 69,1 

N100P80K80 72,5 78,0 79,6 50,3 87,9 73,7 

 

Довіста 

Без добрив 61,1 65,7 66,6 43,7 73,1 62,0 

N60P40K40 70,6 76,9 77,5 49,1 86,1 72,0 

N80P60K60 77,1 82,5 83,3 52,6 91,9 77,5 

N100P80K80 82,8 87,4 89,6 55,3 98,2 82,7 

НІР05, т/га, 

для 

А 2,3 2,4 2,2 2,1 2,3  

В 2,6 3,1 2,5 2,4 2,5  

АВ 5,8 6,3 5,9 5,2 5,7  
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У середньому за роки досліджень приріст урожайності зеленої маси 

становив при застосуванні N60P40K40 у сорту Силосне 42 та гібрида Довіста – 

18,0 і 16,1 %; на фоні внесення N80P60K60 – 29,0 і 24,9 %; на фоні N100P80K80 – 

37,6 і 33,2 %, порівняно з неудобреними ділянками.  

Вищі показники продуктивності сорго цукрового відмічені у 2016 р. – 

64,3–98,2 т/га, мінімальні – у стресовому 2015 р. – 35,5–55,3 т/га, що менше на 

50,2–59,0 %. У гібрида Довіста врожайність зеленої маси була вищою на          

8,4–9,0 т/га порівняно з сортом Силосне 42. 

В той же час, згідно досліджень D. R. Buxton та ін. [397], при 

застосуванні 140 кг/га д.р. азотних добрив, отримано незначне збільшення 

збору сухої речовини (0,8 кг/га) порівняно із дозою добрив 70 кг/га, а внесення 

азотних добрив дозою вище 140 кг/га сприяло зниженню врожайності зеленої 

маси сорго цукрового. Аналогічні результати були отримані S. Geng та ін. 

[427]. Підвищення ефективності азотних добрив може бути досягнуто шляхом 

розділення внесення азотних добрив в різні фази вегетації та за рахунок 

використання позакореневого внесення [451]. 

Незважаючи на зменшення вмісту сухої речовини у рослинах сорго 

цукрового, при збільшенні рівня мінерального живлення, максимальна 

урожайність сухої маси була на варіантах з внесенням добрив за рахунок 

зростання урожайності зеленої маси. Максимальні значення цього показника 

відміченні при застосуванні  N100P80K80 – 16,0 і 19,0 т/га, відповідно у сорту 

Силосне 42 і гібрида Довіста (Додаток Д.3).  

На основі проведених розрахунків можна зробити висновок про те, що 

найвищий розрахунковий вихід біогазу в сорту Силосне 42 та гібрида Довіста 

спостерігався за умов максимального удобрення (N100P80K80) 6,4–7,6 тис. м
3
/га 

(рис. 4.15). Вищим на 18,3–22,1 % розрахунковий вихід біогазу був у гібрида 

порівняно з сортом.   

Внесення N60P40K40 сприяло збільшенню розрахункового виході біогазу 

на 15,8–16,2 % порівняно з неудобреними варіантами. За внесення N80P60K60 

підвищення становило 22,9–26,7 %, при внесенні N100P80K80 – 30,4–34,5 %. 
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Рис. 4.15 Розрахунковий вихід біогазу сорго цукрового залежно від рівня 

мінерального живлення, тис. м
3
/га (середнє за 2012–2016 рр.) 

 

Таким чином, отримані дані свідчать про досить високий рівень 

реалізації продуктивного потенціалу сорго цукрового з урахуванням 

агробіологічних особливостей і рівня мінерального живлення. Встановлено, що 

підвищення доз добрив сприяє збільшенню врожайності зеленої маси сорго 

цукрового, порівняно з неудобреними ділянками, у сорту Силосне 42 та гібрида 

Довіста на фоні внесення N60P40K40 на 18,0 і 16,1 %; на фоні внесення N80P60K60 

– 29,0 і 24,9 %; на фоні N100P80K80 – 37,6 і 33,2 %. Найвищі показники 

врожайності зеленої маси та розрахункового виході біогазу отримані у гібрида 

Довіста на варіанті із застосуванням N100P80K80 – 82,7 т/га і 7,6 тис. м
3
/га. 

 

4.3 Формування продуктивності сорго цукрового під впливом 

строків сівби 

Оптимальні строки сівби здатні забезпечити не тільки високу 

урожайність зеленої маси сорго цукрового, але і краще співвідношення 

основних частин рослини [157, 235]. Основним фактором, що визначає строки 

сівби сорго цукрового, є температура та вологість ґрунту. Негативний вплив 

понижених температур на насіння, що проростає, найбільше проявляється в 

період, коли проростки максимально подовжились, але ще не досягли поверхні 
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ґрунту [359]. Недостатня кількість води в ґрунті спричиняє тимчасове або 

тривале в’янення рослин. За значної нестачі води в листках порушується 

біохімічна діяльність рослин [255]. 

У наших дослідженнях найвища кількість продуктивної вологи в 20 см 

шарі ґрунту відмічена за першого строку сівби (44,3 мм), але це у взаємодії з 

низькою температурою ґрунту має негативний вплив на проростання насіння 

сорго цукрового (табл. 4.5). 

Таблиця 4.5 

Запаси продуктивної вологи перед сівбою сорго цукрового, мм  

(середнє за 2012–2016 рр.) 

Строки сівби* 
Шар ґрунту, см 

0–20 0–50 0–80 0–100 

I 44,3 93,4 137,0 187,6 

II 37,8 86,7 128,3 174,5 

III 33,2 82,1 120,4 169,8 
Примітка.* I, II, III. Перший строк сівби за температури ґрунту на глибині загортання насіння 8–10°С, 

другий – 10–12°С, третій – 12–14°С. 

 

Відмічена тенденція до зменшення доступної рослинам вологи від 

першого строку сівби до третього. Між запасами продуктивної вологи у ґрунті 

перед сівбою та польової схожістю насіння сорго цукрового існує висока 

обернено пропорційна залежність (r=-0.92) (рис.4.16).  
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Рис. 4.16 Залежність між запасами продуктивної вологи перед сівбою та 

польовою схожістю насіння сорго цукрового  
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Встановлено, що за сівби насіння сорго цукрового за температури ґрунту 

12–14 °С (третій строк) польова схожість була найвищою і становила 81,2 % у 

сорту Силосне 42, а у гібрида Довіста – 82,4 %, тоді як за сівби у перший строк 

(8–10 °С) – 58,3 і 59,2 %, у другий строк (10–12°С) – 70,8 і 71,5 % (рис. 4.17).  
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Рис. 4.17 Польова схожість насіння сорго цукрового залежно від строків 

сівби, % (середнє за 2012–2016 рр.) 

 

За першого строку сівби, при температурі ґрунту на глибині загортання 

насіння 8–10 °С, показник польової схожості насіння мав найменші значення. 

У гібрида Довіста показники польової схожості були вищими на 0,7–1,2 % 

порівняно з сортом Силосне 42. 

Аналогічні результати були отримані Л. А. Герасименко [60], за сівби 

сорго цукрового у перший строк (ІІІ декада квітня) польова схожість насіння 

становила 57,3 %, у другий строк (І декада травня) – 74,5 %, у третій строк (ІІ 

декада травня) – 83,8 %, у четвертий строк (ІІІ декада травня) – 80,1 %. 

Урожайність зеленої маси сорго знаходиться у прямій залежності від 

запасів продуктивної вологи у ґрунті. Так, за даними американських вчених 

весняний запас вологи є визначальним фактором отримання високих врожаїв. 

Достатні запаси вологи в ґрунті на час сівби на глибині 90, 150 і 210 см 

забезпечують 49, 60 і 65 % урожайності, а інша частина формується за рахунок 

опадів чи штучного зрошення протягом вегетаційного періоду [408]. 
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У середньому за роки досліджень сумарна вологозабезпеченість посівів 

сорго цукрового становила 418,5–441,5 мм і зменшувалася від першого до 

третього строку сівби (табл. 4.6). 

Таблиця 4.6 

Вологозабезпеченість і водоспоживання сорго цукрового залежно від 

строків сівби (середнє за 2012–2016 рр.) 
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Силосне 

42 

I 441,5 85,6 355,9 65,7 

II 429,7 78,3 351,4 59,8 

III 418,5 72,5 346,0 55,9 

Довіста 

I 441,5 84,6 356,9 58,4 

II 429,7 76,1 353,6 54,0 

III 418,5 70,5 348,0 50,0 

 

Найбільш важливим показником, який характеризує ефективність 

використання вологи рослинним організмом на формування одиниці врожаю, є 

коефіцієнт водоспоживання, який в наших дослідженнях коливався від 50,0 до 

65,7 м
3
/т.  

Максимальні показники коефіцієнта водоспоживання сорго цукрового 

сорту Силосне 42 і гібрида Довіста були отримані за першого строку сівби (за 

температури ґрунту 8–10 °С) – 65,7 і 58,4 м
3
/т, а за третього строку сівби він 

становив 55,9 і 50,0 м
3
/т. За пізнього строку сівби рослини сорго, на 

формування одиниці продукції витрачали на 15,3–17,8 % продуктивної вологи 

менше, ніж за раннього. У гібрида Довіста коефіцієнт водоспоживання на 5,8–

7,3 м
3
/т був меншим порівняно з сортом Силосне 42. 

В дослідженнях О. М. Бойка [36] найбільш економне споживання вологи 
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рослинами сорго було відмічене на варіанті з сівбою за температури ґрунту на 

глибині загортання насіння 8–10 °С – 289 і 291 м
3
/т. 

Рослини третього строку сівби розвивались за більш сприятливих умов і 

формували біомасу масу швидко протягом всього вегетаційного періоду 

порівняно з першим та другим строками сівби. Висота рослин на цьому 

варіанті знаходиться в межах: у фазі виході в трубку 58,7 і 60,8 см, у фазі 

цвітіння волотей – 151,7 і 193,7 см, у фазі воскової стиглості зерна – 249,7 і 

294,6 см, відповідно у сорту та гібрида (рис. 4.18). 
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Рис. 4.18 Динаміка зміни висоти рослин сорго цукрового залежно від 

строків сівби, см (середнє за 2012–2016 рр.)  

 

У варіантах першого строку сівби висота рослин була найменшою і 

становила наприкінці вегетації 221,4 і 267,8 см. В умовах меншої суми 

ефективних температур, за першого строку сівби, інтенсивність формування 

надземної маси рослинами сорго цукрового знижувалась порівняно з більш 

пізнішими строками. 

Найвищі показники площі листкової поверхні (51,87 і 57,25 тис. м
2
/га), 

фотосинтетичного потенціалу (4,26 і 4,32 млн м
2
×діб/га) та чистої 

продуктивності фотосинтезу (3,50 і 3,54 г/м
2
 за добу) у сорту та гібрида сорго 

цукрового були на варіантах, висіяних за температури ґрунту на глибині 

загортання насіння 12–14 °С (табл. 4.7).  
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Таблиця 4.7 

Фотосинтетична діяльність посівів сорго цукрового залежно від строків 

сівби (середнє за 2012–2016 рр.) 

Сорт, 

гібрид 

Строки 

сівби 

Площа 

листкової 

поверхні у 

фазі цвітіння, 

тис. м
2
/га 

Фотосинтетичний 

потенціал, 

млн м
2
×діб /га 

Чиста 

продуктивність 

фотосинтезу, 

г/м
2
 за добу 

 

Силосне 42 

І 42,34 4,17 3,42 

ІІ 46,76 4,24 3,47 

ІІІ 51,87 4,29 3,54 

Довіста 

І 47,62 4,23 3,48 

ІІ 50,90 4,30 3,52 

ІІІ 57,25 4,37 3,59 

 

За другого і першого строків сівби сорго цукрового спостерігається 

зменшення на 9,9–16,8 % площі листкової поверхні, на 1,2–3,2% 

фотосинтетичного потенціалу і на 1,9–3,4 % чистої продуктивності 

фотосинтезу. Це пояснюється дефіцитом ефективних температур, за першого і 

другого строків сівби, тоді як за третього, рослини сорго цукрового були краще 

забезпечені цим фактором. 

Згідно з даними, отриманими в умовах Лісостепу України, ранні та пізні 

строки сівби насіння сорго цукрового призводять до зменшення площі 

листкової поверхні порівняно з строком сівби, коли температура ґрунту на 

глибині загортання насіння становить14–16 ºС [60]. 

У фазі кущіння – вихід у трубку накопичення зеленої маси, залежно від 

строків сівби, становило у сорту Силосне 42 – 18,1–26,4 т/га, а у гібрида 

Довіста – 20,2–27,4 т/га (Додаток Е.1). Починаючи від виході в трубку до 

викидання волоті у рослин сорго цукрового спостерігається інтенсивний ріст і 

приріст їх маси становить 57,3–78,6 % порівняно з першим періодом 

визначення. За третього строку сівби показники біомаси сорго цукрового 

мали найвищі значення. 
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Формування біомаси сорго цукрового залежно від строків сівби 

відбувається під впливом факторів зовнішнього середовища та окремих 

елементів вирощування. В середньому за роки досліджень найбільшу 

врожайність зеленої маси сорго цукрового, у сорту та гібрида, отримано на 

варіанті третього строку сівби – 74,8 і 83,7 т/га, на другому 71,9 і 79,6 т/га і на 

першому – 67,2 і 75,6 т/га (табл. 4.8). 

Таблиця 4.8 

Урожайність зеленої маси сорго цукрового  залежно від строків сівби (фаза 

воскової стиглості зерна), т/га 

Сорт, 

гібрид 

(фактор А) 

Строки 

сівби 

(фактор В) 

2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. Середня  

 

Силосне 

42 

І 64,0 71,2 75,8 45,9 79,2 67,2 

ІІ 69,9 76,8 78,7 50,3 83,7 71,9 

ІІІ 73,1 78,9 81,5 52,6 87,8 74,8 

Довіста 

І 72,8 81,3 84,0 51,4 88,3 75,6 

ІІ 77,0 85,5 86,3 58,0 91,0 79,6 

ІІІ 82,6 88,1 90,6 62,4 94,6 83,7 

НІР05, т/га 

А 3,2 3,4 3,3 2,9 3,5  

В 2,8 3,0 2,7 2,6 2,9  

АВ 6,2 6,4 6,1 6,0 6,7  

 

По роках досліджень вищою продуктивність сорго цукрового була у 2014 

і 2016 рр. (ГТК вегетаційного періоду 1,54 і 1,80), мінімальною у 2015 р. 

(ГТК=0,57). Зменшення урожайності зеленої маси в 2015 р. становило 35,6– 

44,7 % порівняно з більш сприятливими роками. Урожайність зеленої маси 

гібрида Довіста була вищою на 7,7–8,9 т/га ніж у сорту Силосне 42. 

В дослідах Л. А. Сторожик [315], найбільшу врожайність зеленої маси 

сорго цукрового отримано за сівби в третій декаді травня – 73,8–78,7 т/га, що 

на 14,9–10,2 та 7,0–4,0 т/га більше, ніж за сівби в першій і в другій декадах 

травня відповідно. За сприятливих погодних умов вегетаційного періоду  

(ГТК 1,2–1,4) врожайність зеленої маси залежно від варіантів досліду була в 

межах 46,8–68,3 т/га, урожайність сухої маси – 10,68–17,53 т/га. В посушливих 
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умовах (ГТК  = 0,8) урожайність зеленої маси була в межах 44,8–58,0 т/га,  

сухої – 9,74–13,35 т/га. 

У листках рослин вміст сухої речовини значно вищий ніж у стеблах, це 

пояснюється тим, що листки рослин виконують функції фотосинтезу, 

транспірації та газообміну. А у стеблах головними функціями є: утримання 

листків на світлі, транспорт рідин між корінням і пагонами в ксилемі і флоемі, 

зберігання поживних речовин [362]. 

Згідно наших досліджень вміст сухої речовини у фазі воскової стиглості 

зерна у листках був на 7,1–10,4 % більшим ніж у стеблах (табл. 4.9). 

Таблиця 4.9 

Вміст сухої речовини у окремих органах сорго цукрового за різних строків 

сівби (фаза воскової стиглості зерна), % (середнє за 2012–2016 рр.) 

Сорт, гібрид 
Строки 

сівби 

Вміст сухої речовини, % 
Урожайність 

сухої маси, 

т/га у листках у стеблах 

 

Силосне 42 

І 25,4 18,3 14,6 

ІІ 27,8 20,6 16,2 

ІІІ 31,5 22,1 17,4 

Довіста 

І 27,6 19,3 16,9 

ІІ 30,1 22,0 18,8 

ІІІ 34,0 23,6 20,2 

 

Гібрид Довіста переважав за вмістом сухої речовини сорт Силосне 42 на 

1,0–2,5 %, а за урожайністю сухої маси – на 2,3–2,8 т/га. Максимальні значення 

цих показників були за третього строку сівби. 

Урожайність сухої маси під впливом строків сівби змінювалась 

аналогічно показникам зеленої маси, досягаючи максимальних значень за 

третього строку сівби 17,4 і 20,2 т/га, відповідно у сорту та гібрида (Додаток 

Е.2). 
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Результати досліджень свідчать, що найбільший розрахунковий вихід 

біогазу з біомаси сорту і гібрида сорго цукрового отримано за сівби насіння за 

температури ґрунту 12–14°С (третій строк) – 6,9 і 8,1 тис. м
3
/га (рис. 4.19). 
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Рис. 4.19 Вплив строків сівби сорго цукрового на розрахунковий вихід 

біогазу, тис. м
3
/га (середнє за 2012–2016 рр.)  

 

Менший вихід біогазу отримали за першого та другого строків сівби – 5,9 

і 6,7 та 6,5 і 7,5 тис. м
3
/га відповідно. За всіх строків сівби гібрид Довіста мав 

вищий на 12,3–16,2 % вихід біогазу порівняно з сортом Силосне 42. 

Отже, за рахунок сприятливих ґрунтово-кліматичних умов рослини сорту 

та гібрида сорго цукрового третього строку сівби формували більшу площу 

листкової поверхні у період цвітіння волоті – 51,87 і 57,25 тис. м
2
/га, 

максимальні показники фотосинтетичного потенціалу  

(4,26 і 4,32 млн м
2
×діб/га) та чистої продуктивності фотосинтезу (3,50 і 3,54 

г/м
2
 за добу), відповідно. Найвища врожайність зеленої та сухої маси сорго 

цукрового сорту Силосне 42 та гібрида Довіста спостерігається за сівби при 

температурі ґрунту на глибині загортання насіння 12–14 °С – 74,8 та 17,4 т/га і 

83,7 та 20,2 т/га. Гібрид Довіста переважав за урожайністю зеленої маси сорт 

Силосне 42 на 9,8–12,7 % а за урожайністю сухої маси на 4,5–7,8 %. 
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4.4 Наукове обґрунтування оптимальної площі живлення рослин 

сорго цукрового 

Темпи росту і розвитку рослин сорго цукрового в онтогенезі впливають 

на процес формування продуктивності культури. За оптимальної площі 

живлення рослин умови освітленості є більш кращими, а волога та поживні 

речовини – більш доступними, що відповідно і впливає на урожайність зеленої 

та сухої маси [220]. 

Спосіб сівби і густота рослин сорго тісно залежать від сортових 

особливостей і напряму господарського використання культури. При 

суцільному способі сівби оптимальна густота рослин сортів Судзерн 7 і 

Судзерн 65 становить 1,25–1,50 млн/га, сорту Судзерн 62 – 0,75 млн/га. В 

посушливі роки рослини в суцільних посівах на відхилення від оптимальної 

площі живлення реагують суттєвим зниженням урожайності в порівнянні з 

широкорядними [203]. 

У Лісостепу України сорго цукрове на зелену масу висівають рядковим 

способом з шириною міжрядь 15 см. При вирощуванні сорго на полях, 

засмічених бур’янами, найбільш ефективний спосіб сівби з міжряддям 45 см 

[361]. 

В умовах Північного Китаю при збільшенні густоти стояння сорго 

відмічено зростання висоти рослин, площі листкової поверхні на 1 га та 

індексу листкової поверхні, а коефіцієнт кущення та діаметр стебел, навпаки, 

зменшувалися. На варіанті з густотою 10,5 рослин/м
2
, врожайність біомаси 

становила більше 13,2 т/га, навіть при дефіциті води і поживних речовин [510]. 

Дослідження, проведені G. Sawargaonkar та ін. [495], показали, що 

ширина міжрядь 60 або 45 см не впливали на продуктивність різних сортів 

сорго цукрового. Іншими вченими доведено перевагу більш вузьких міжрядь 

50 см порівняно з широкими 105 см [444]. 

У наших дослідженнях на польову схожість насіння сорго цукрового 

впливали сортові особливості, різна ширина міжрядь та густота стояння рослин 

(табл. 4.10).  
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Таблиця 4.10 

Польова схожість насіння сорго цукрового залежно від площі живлення 

рослин, % 

Сорт, гібрид 

(фактор А) 

 

Ширина 

міжрядь, см 

(фактор В) 

Густота 

стояння, 

тис. шт./га 

(фактор С) 

2012 р.  2013 р. 2014 р.  2015 р.  2016 р. Середня 

Силосне 

42 

45 

150 74,3 79,8 81,6 75,2 78,8 77,9 

200 74,8 80,0 81,5 75,3 79,1 78,1 

250 75,1 80,5 82,0 75,4 79,6 78,5 

70 

150 74,9 80,6 82,3 76,3 79,5 78,7 

200 75,1 80,4 81,9 75,6 79,8 78,6 

250 75,3 80,6 82,2 75,6 80,3 78,8 

Довіста 

45 

150 79,0 83,3 84,6 78,4 82,2 81,5 

200 79,2 83,6 84,7 78,3 82,4 81,6 

250 79,7 83,9 85,1 78,5 82,7 82,0 

70 

150 79,7 84,1 85,2 78,7 82,7 82,1 

200 80,0 84,3 85,6 78,9 83,1 82,4 

250 80,1 84,7 86,2 79,1 83,5 82,7 

НІР05, % 

А 2,3 2,7 2,8 2,4 2,6  

В 0,5 0,4 0,2 0,1 0,2  

С 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2  

АБС 3,5 3,6 3,7 3,4 3,5  

 

Максимальні значення цього показника у сорту Силосне 42 і гібрида 

Довіста були за густоти стояння рослин 250 тис. шт./га, але вищою на 0,3–0,7% 

польова схожість була за ширини міжрядь 70 см, порівняно з 45 см. 

Спостерігається тенденція до збільшення польової схожості при 

підвищенні густоти стояння рослин та ширини міжрядь з 45 до 70 см. Хоча в 

роки досліджень різниця між деякими варіантами була не достовірною. 

Найменші значення цього показника були у 2012 і 2015 рр., коли в період 

проростання насіння спостерігали дефіцит опадів. У сорту Силосне 42 

показник польової схожості знаходився в межах 77,9–78,8 %, що на 3,4–3,9 % 

менше ніж у гібрида Довіста. 

На висоту рослин впливають сортові особливості, ґрунтово-кліматичні 

умови та забезпеченість елементами живлення. За звуження ширини міжрядь з 
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70 до 45 см спостерігається зменшення коефіцієнта кущіння та діаметру стебла 

на 21,4 і 28,5 % та 14,5 і 13,5 %, відповідно у сорту Силосне 42 і гібрида 

Довіста (табл. 4.11).  

Таблиця 4.11 

Біометричні показники сорго цукрового, залежно від густоти стояння 

рослин та ширини міжрядь (середнє за 2012–2016 рр.) 

Сорт, 

гібрид 

Ширина 

міжрядь, см 

Густота 

стояння, 

тис. шт./га 

Коефіцієнт 

кущіння 

Висота 

рослин, см 

Діаметр 

стебла, см 

Силосне 42 

45 

150 1,8 270,0 1,6 

200 1,5 275,0 1,4 

250 1,2 279,0 1,2 

70 

150 2,2 257,0 1,8 

200 1,9 261,0 1,6 

250 1,6 267,0 1,5 

Довіста 

45 

150 1,7 310,0 1,8 

200 1,5 319,0 1,5 

250 1,3 323,0 1,3 

70 

150 2,4 291,0 2,0 

200 2,1 298,0 1,7 

250 1,8 306,0 1,6 

 

Висота рослин, навпаки, була вищою на 5,0–6,4 %, на варіантах з 

міжряддям 45 см. Збільшення густоти стояння рослин від 150 до  

250 тис. шт./га зумовлює зменшення діаметра стебла і коефіцієнта кущіння. 

Це пояснюється тим, що із загущенням посівів стебло більше росте у висоту 

ніж потовщується, тому діаметр і кількість додаткових стебел зменшуються. 

В умовах з найбільш оптимальною площею живлення рослин умови 

освітленості є більш кращими, а волога та поживні речовини – більш 

доступними. Тому кращі умови для росту і розвитку сорго цукрового були на 

варіантах з міжряддям 45 см і густотою стояння рослин 250 тис. шт./га. 

Результати наших досліджень підтверджуються даними Л. І. Петричука 

[276], який відмічає, що рослини сорго цукрового, висіяні з міжряддям 45 см, 

порівняно з іншими способами сівби, за висотою були вищими на 8,5–10,3 см і, 

в середньому за роки досліджень, досягали 205,1–257,0 см. Але A. Carmi та ін. 
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[398] встановлено незначний вплив збільшення густоти стояння сорго 

цукрового (від 22,0 до 33,0 шт./м
2
) на висоту рослин. 

Площа листкової поверхні у сорту Силосне 42 і гібрида Довіста 

змінювалась як під впливом густоти стояння рослин, так і ширини міжрядь     

(табл. 4.12).  

Таблиця 4.12 

Динаміка зміни площі листкової поверхні сорго цукрового залежно від 

ширини міжрядь та густоти стояння рослин, тис. м
2
/га 

(середнє за 2012–2016 рр.) 

Сорт, 

гібрид 

Ширина 

міжрядь, 

см 

Густота 

стояння, 

тис. 

шт./га 

Фаза росту і розвитку: 

кущіння 
вихід у 

трубку 
цвітіння 

воскова 

стиглість 

Силосне 

42 

45 

150 11,0 22,4 48,6 42,2 

200 11,8 26,7 53,2 46,2 

250 12,5 31,3 57,8 50,2 

70 

150 9,7 19,9 44,2 38,5 

200 10,3 23,1 48,7 42,5 

250 11,2 27,5 51,3 44,7 

Довіста 

45 

150 11,5 27,6 51,3 44,4 

200 12,7 32,4 56,1 48,6 

250 14,2 36,7 59,3 51,4 

70 

150 10,1 23,8 48,0 42,0 

200 12,2 28,5 51,6 45,1 

250 13,5 32,6 54,4 47,5 
 

При загущенні посівів від 150 до 250 тис. шт./га, а також при зменшенні 

ширини міжрядь від 70 до 45 см цей показник підвищувався на 15,3–22,6 %. 

Максимальною площа листкової поверхні була у фазі цвітіння волоті на 

варіанті з шириною міжрядь 45 см та густотою стояння рослин 250 тис. шт./га і 

становила 57,8 тис. м
2
/га у сорту Силосне 42 та 59,3 тис. м

2
/га у гібрида 

Довіста. 

За вирощування рослин сорго цукрового з цією густотою та шириною 

міжрядь 70 см вона становила 51,3 і 54,4 тис. м
2
/га відповідно. Спостерігається 

наростання площі листкової поверхні до фази цвітіння волотей, а при настанні 

воскової стиглості зерна вона зменшується на 12,3–13,8 % порівняно з 
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попереднім обліком. Гібрид Довіста за площею листкової поверхні переважав 

сорт Силосне 42 на 5,3–20,5 %. 

При загущенні посівів відбувається наростання загальної площі листків, 

що позитивно впливає на збільшення фотосинтетичного потенціалу посівів та 

створюються кращі передумови для отримання високого врожаю. Найвищим 

він був на варіанті з шириною міжрядь 45 см і становив у сорту Силосне 4,29–

4,70 млн м
2
×діб/га 42, а у гібрида Довіста 4,52 – 5,18 млн м

2
×діб/га (табл. 

4.13).  

Таблиця 4.13 

Фотосинтетичний потенціал та чиста продуктивність фотосинтезу рослин 

сорго цукрового за вегетаційний період (середнє за 2012 – 2016 рр.) 

Сорт, 

гібрид 

Ширина 

міжрядь, см 

Густота 

стояння, 

тис. шт./га 

Фотосинтетичний 

потенціал, 

(млнм
2
/га)×діб 

Чиста 

продуктивність 

фотосинтезу, 

г/м
2
 за добу 

Силосне 42 

45 

150 4,29 3,81 

200 4,45 3,53 

250 4,70 3,22 

70 

150 4,07 3,61 

200 4,36 3,44 

250 4,56 3,12 

Довіста 

45 

150 4,52 4,05 

200 4,91 3,74 

250 5,18 3,34 

70 

150 4,35 3,92 

200 4,78 3,41 

250 4,99 3,21 
 

За сівби з шириною міжрядь 70 см цей показник становив у сорту 

4,07–4,56 млнм
2
×діб/га та 4,35–4,99 млн м

2
×діб/га у гібрида. Збільшення 

густоти стояння рослин сорго цукрового від 150 до 250 тис. шт./га сприяло 

підвищенню фотосинтетичного потенціалу на 9,6–14,7 %. 

На варіантах з шириною міжрядь 45 см чиста продуктивність 

фотосинтезу була в межах 3,22–3,81 г/м
2
 за добу у сорту Силосне 42 та 3,34 – 

4,05 г/м
2
 за добу у гібрида Довіста. За сівби насіння сорго цукрового з 

шириною міжрядь 70 см чиста продуктивність фотосинтезу становила у сорту 
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3,12–3,61 г/м
2
 за добу та 3,21–3,92 г/м

2
 за добу у гібрида. 

У фазі цвітіння волоті показники чистої продуктивності фотосинтезу 

досягають максимальних значень. У наступні фази росту і розвитку сорго 

цукрового відбувається зменшення фотосинтетичної активності рослин. 

Причиною зниження площі асиміляційної поверхні в широкорядних посівах є 

деформація площі живлення рослин внаслідок збільшення ширини міжрядь і 

кількості рослин на одиниці довжини рядка, відповідно підвищення 

конкуренції рослин у посівах упродовж всього періоду росту і розвитку [60].  

Отримані результати сумарного водоспоживання сорго цукрового 

показують, що більш економно витрачалась вода на варіантах з шириною 

міжрядь 70 см, на що вказують показники коефіцієнтів водоспоживання 59,6–

62,1 м
3
/т у сорту та 56,2–57,4 м

3
/т у гібрида (табл. 4.14). 

Таблиця 4.14 

Вологозабезпеченість та водоспоживання рослин сорго цукрового залежно 

від ширини міжрядь та густоти рослин (середнє за 2012–2016 рр.) 
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Силосне 

42 

45 

150 512,3 115,4 396,9 62,2 

200 514,6 108,2 406,4 60,7 

250 521,7 100,3 421,4 59,8 

70 

150 492,5 120,3 372,2 62,1 

200 495,4 114,5 380,9 60,5 

250 501,2 108,2 393,0 59,6 

Довіста 

45 

150 524,5 104,5 420,0 57,7 

200 530,1 94,3 435,8 57,3 

250 537,5 88,6 448,9 56,3 

70 

150 506,8 111,5 395,3 57,4 

200 513,4 103,5 409,9 57,0 

250 519,8 97,4 422,4 56,2 
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За ширини міжрядь 45 см загальні витрати вологи за період вегетації 

змінювалось з 396,9–448,9 мм до 372,2–422,4 мм за ширини міжрядь 70 см, а 

коефіцієнт водоспоживання становив 56,3–62,2 і 56,2–62,1 м
3
/т відповідно. При 

загущенні посівів з 150 до 250 тис. шт./га у сорту та гібрида сорго цукрового 

спостерігається зменшення коефіцієнта водоспоживання на 3,5–8,7 %, залежно 

від ширини міжрядь. У гібрида Довіста коефіцієнт водоспоживання становив 

56,2–57,7 м
3
/т, а сумарна вологозабезпеченість 519,8–537,5 мм, що, відповідно, 

на 5,6–7,3 % менше та на вище 2,4–4,2 %, ніж у сорту Силосне 42.  

Між запасами вологи у фазі воскової стиглості зерна і урожайністю 

зеленої маси існує висока обернена пропорційна залежність r = -0,88. Між 

сумарною вологозабезпеченістю, загальними витратами вологи за вегетацію і 

урожайністю зеленої маси існує висока кореляційна залежність (r = 0,91 і 0,87).  

Крім врожайності надземної біомаси, велике значення має структура 

врожаю. При збиранні сорго цукрового в різні періоди росту і розвитку, його 

біомаса має різну структуру врожаю (рис. 4.20–4.21).  

17 17 16 19 18 17 12 12 10 14 12 11

70 71 72 66 67 69
70 71 73 66 68 70

13 12 12 15 15 14 18 17 17 20 20 19

1 5 0 2 0 0 2 5 0 1 5 0 2 0 0 2 5 0 1 5 0 2 0 0 2 5 0 1 5 0 2 0 0 2 5 0

4 5 7 0 4 5 7 0

М о ло ч н а  с т и г л і с т ь  з е р н а В о с ко ва  с т и г л і с т ь  з е р н а

%

листя стебло волоть

Рис. 4.20 Вміст листя, стебел і волотей в зеленій масі сорту сорго 

цукрового Силосне 42 залежно від густоти стояння рослин, % (середнє за 

2012–2016 рр.) 
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У фазі молочної стиглості зерна 69,0–74,0 % становлять стебла, 14–19 % 

листків і 12–16 % волоть. У фазі воскової стиглості зерна зменшується питома 

вага стебел до 66–72 %, а листків до 10–15 % та збільшується частка волоті до 

16–20 %. 

16 15 14 17 16 15 15 13 12 15 13 12

70 73 74 67 69 70 68 71 72 66 69 70

14 12 12 16 15 15 17 16 16 19 18 18

1 5 0 2 0 0 2 5 0 1 5 0 2 0 0 2 5 0 1 5 0 2 0 0 2 5 0 1 5 0 2 0 0 2 5 0

4 5 7 0 4 5 7 0

Молочна  стигл ість  зерна Воскова  стигл ість  зерна

%

листя стебло волоть

Рис. 4.21 Вміст листя, стебел і волотей в зеленій масі гібрида сорго 

цукрового Довіста залежно від густоти стояння рослин, % (середнє за 

2012–2016 рр.) 
 

При збільшенні густоти стояння з 150 до 250 тис. шт./га та при 

зменшенні ширини міжрядь з 70 до 45 см, спостерігається зменшення на 1–3 % 

частки волоті та листків та збільшення на таку ж величину частки стебел. В 

середньому менша частка стебел (66–73 %) і більша частка волоті (17–20 %) 

відмічена у сорту Силосне 42 порівняно з гібридом Довіста (66–71 % і 16–19 % 

відповідно). 

За даними A. Mahmood та B. Honermeier [462], ширина міжрядь не мала 

суттєвого впливу на відсоток стебла і волоті сорго цукрового, але звуження 

міжрядь до 37,5 см призвело до збільшення відносної частки листків у 

порівнянні з ділянками з міжряддям 75 см. Ширина міжрядь не впливала на 

вміст сухої речовини в біомасі сорго, і суттєвої взаємодії між цими 

показниками не спостерігалося. При цьому урожайність сухої маси була 

вищою на варіантах з шириною міжрядь 37,5 см ніж 75 см.  
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Не відмічено впливу ширини міжрядь та густоти стояння рослин на вміст 

сухої речовини у сорго цукрового (рис. 4.22).  
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Рис. 4.22 Вміст сухої речовини у сорго цукрового залежно від площі 

живлення (фаза воскової стиглості зерна), % (середнє за 2012–2016 рр.) 

 

Гібрид Довіста у порівнянні із сортом Силосне 42 має на 0,8–1,2 % вищі 

показники вмісту сухої речовини. Рослини гібрида досить інтенсивно формують 

листкову поверхню і високий фотосинтетичний потенціал, що відповідно впливає 

на  зростання інтенсивності фотосинтезу і темпи накопичення сухої речовини.  

Не відмічено впливу ширини міжрядь на вміст сухої речовини та 

спостерігається тенденція до зростання цього показника при загущенні посівів 

з 150 до 250 тис. шт./га. 

Збільшення ширини міжрядь від 45 до 70 см та густоти стояння рослин 

від 150 до 250 тис. шт./га мало значний вплив на величину врожайності зеленої 

маси сорго цукрового. Максимальні значення цього показника, в середньому за 

роки досліджень, спостерігались за ширини міжрядь 45 см та густоти стояння 

рослин 250 тис. шт./га і становили у сорту Силосне 42 – 70,5 т/га, у гібрида 

Довіста – 79,8 т/га (табл. 4.15).  
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Таблиця 4.15 

Урожайність зеленої маси сорту сорго цукрового залежно від ширини 

міжрядь та густоти стояння рослин, т/га 

Сорт, 

гібрид 

(фактор А) 

Ширина 

міжрядь, см 

(фактор В) 

Густота 

стояння, 

тис. шт./га 

(фактор С) 

2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. Середня 

Силосне 

42 

45 

150 62,3 64,7 70,5 48,9 72,4 63,8 

200 65,7 68,3 74,8 49,7 76,3 67,0 

250 68,3 71,5 79,8 51,6 81,1 70,5 

70 

150 60,0 62,2 65,7 44,7 67,2 60,0 

200 63,0 64,6 69,4 46,0 71,8 63,0 

250 66,1 67,0 73,5 48,7 74,3 65,9 

Довіста 

45 

150 71,3 73,7 79,5 57,9 81,4 72,8 

200 74,8 77,4 83,9 58,8 85,4 76,1 

250 77,6 80,8 89,1 60,9 90,4 79,8 

70 

150 68,9 71,1 74,6 53,6 76,1 68,9 

200 72,0 73,6 78,4 55,0 80,8 72,0 

250 75,3 76,2 82,7 57,9 83,5 75,1 

НІР05, т/га 

А 2,8 2,6 2,7 2,4 2,9  

В 1,7 1,5 1,6 1,4 1,8  

С 0,9 0,8 0,8 0,6 1,1  

АВС 5,5 5,3 5,2 4,9 5,7  

 

За зменшення густоти стояння рослин до 150 тис. шт./га, врожайність 

зеленої маси сорту становила відповідно 63,8 т/га, а гібрида – 72,8 т/га. 

Збільшення ширини міжрядь до 70 см призводило до зменшення врожайності 

зеленої біомаси на 3,8–4,6 т/га. 

За сприятливих умов вирощування, протягом вегетаційного періоду, 

рослини сорго цукрового були добре пристосованими до погодних умов зони 

Лісостепу, а в стресових умовах 2015 р. як сорт, так і гібрид знижували 

врожайність зеленої маси на 25,6–52,6 % порівняно з попередніми роками.  

Гібрид Довіста відзначається за врожайністю зеленої маси перевищує 

сорт Силосне 42 на 8,7–9,3 т/га.  

Результати наших досліджень співпадають з даними Л. А. Герасименко 

[60], якими встановлено, що найвищу врожайність біомаси рослини сорго 
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цукрового сформували на варіантах з шириною міжрядь 30 см і густотою 

стояння рослин 300 тис. шт./га і становила 84,2 т/га у сорту Силосне 42 та     

97,5 т/га у гібрида Медовий. Згідно досліджень О. І. Мулярчука та ін. [246], 

вирощування сорго цукрового сорту Силосне 42 та гібрида Медове з шириною 

міжряддя 45 см та нормою висіву 290 тис. шт./га сприяє отриманню найбільшої 

кількості зеленої маси – відповідно 67,8 і 69,5 т/га.  

Урожайність сухої маси з одиниці площі у період воскової стиглості 

зерна за сівби насіння сорго цукрового з міжряддям 45 см найбільшою була за 

густоти стояння рослин 250 тис. шт./га, яка забезпечила збільшення збору сухої 

маси на 1,9 і 1,0 т/га порівняно з густотою 150 та 200 тис. шт./га у сорту і на 2,2 

та 1,1 т/га у гібрида (табл. 4.16). 

Таблиця 4.16 

Урожайність сухої маси сорго цукрового сорту залежно від ширини 

міжрядь та густоти стояння рослин, т/га 

Сорт, 

гібрид 

(фактор А) 

Ширина 

міжрядь, см 

(фактор В) 

Густота 

стояння, 

тис. шт./га 

(фактор С) 

2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. Середня 

Силосне 

42 

45 

 13,4 14,5 16,0 10,3 16,4 14,1 

200 14,3 15,4 17,2 10,6 17,4 15,0 

250 15,1 16,4 18,4 11,1 18,7 16,0 

70 

150 12,8 14,0 14,7 9,3 15,1 13,2 

200 13,6 14,5 15,9 9,7 16,3 14,0 

250 14,5 15,2 16,8 10,6 17,1 14,8 

Довіста 

45 

150 16,0 17,0 18,8 12,7 18,9 16,7 

200 17,1 18,2 20,1 13,2 20,3 17,8 

250 18,0 19,1 21,5 13,9 21,8 18,9 

70 

150 15,4 16,4 17,5 11,6 17,5 15,7 

200 16,3 17,2 18,4 12,3 19,1 16,7 

250 17,4 18,0 20,1 13,3 20,0 17,8 

НІР05, т/га 

А 1,9 1,8 1,8 1,5 2,0  

В 0,4 0,3 0,4 0,2 0,5  

С 0,6 0,5 0,5 0,4 0,7  

АВС 3,0 2,8 2,9 2,4 3,2  
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Зрідження посівів до 150 тис. шт./га призводить до зменшення 

накопичення сухої речовини, так як відбувається деформація площі живлення 

рослин. Аналогічно впливає і ширина міжрядь – за широкорядної (70 см) сівби 

урожайність сухої біомаси була меншою на 0,9–1,1 т/га. В роки досліджень 

урожайність сухої речовини змінювалась аналогічно цьому показнику у зеленої 

маси, при цьому в окремі роки суттєвої різниці між варіантами досліду не було. 

В цілому максимальну урожайність сухої маси спостерігали за густоти 

стояння рослин 250 тис. шт./га і ширини міжрядь 45 см, як у сорту Силосне 42 

(16,0 т/га), так і у гібрида Довіста (18,9 т/га). 

В наших дослідженнях густота стояння рослин сорго цукрового та 

ширина міжрядь також мали вплив на розрахунковий вихід біогазу з одиниці 

площі (рис. 4.23). 
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Рис. 4.23 Розрахунковий вихід біогазу залежно від площі живлення 

рослин сорго цукрового, тис. м
3
/га (середнє за 2012–2016 рр.) 

 

Найбільший розрахунковий вихід біогазу отримано за ширини міжрядь 

45 см та густоти стояння рослин 250 тис. шт./га, у сорту – 6,39 тис. м
3
/га, а у 

гібрида – 7,54 тис. м
3
/га. За густоти стояння рослин 150 та 200 тис. шт./га вихід 

біогазу зменшувався і становив для сорту Силосне 42 відповідно 5,64 та 

6,00 тис. м
3
/га, для гібрида Довіста – 6,67 та 7,11 тис. м

3
/га. Вирощування 
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сорго цукрового з шириною міжрядь 70 см призводило до зменшення на  

6–7% розрахункового виході біогазу порівняно з шириною міжрядь 45 см.  

Аналогічні результати були отримані в Чеській Республіці з 

вирощуванням сорго цукрового, як сировини для біогазових станцій, при 

цьому найбільший вихід біогазу з 1 гектара було отримано на варіанті з 

міжряддям    25 см (5774,21 м
3
/га) [484]. 

Отже, не відмічено впливу ширини міжрядь на вміст сухої речовини та 

спостерігається тенденція до зростання цього показника при загущенні посівів 

з 150 до 250 тис. шт./га. У гібрида Довіста вміст сухої речовини, урожайність 

зеленої маси та вихід біогазу були вищими на 0,8–1,2  %, 5,6–8,7 % та  

4,3–6,4 % порівняно із сортом Силосне 42. Максимальні значення збору сухої 

речовини, урожайності зеленої маси та розрахункового виході біогазу 

спостерігалися за густоти стояння рослин 250 тис. шт./га і ширини міжрядь 

45 см та становили у сорту Силосне 42 – 16,0 т/га, 70,5 т/га, 6,39 тис. м
3
/га, а у 

гібрида Довіста 18,9 т/га, 79,8 т/га, 7,54 тис. м
3
/га відповідно. 

 

4.5 Ефективність заходів контролювання чисельності бур’янів у 

посівах сорго цукрового 

Основною проблемою в сорго є його висока чутливість до протизлакових 

гербіцидів, і тому механічний контроль над бур’янами слід застосовувати, але 

це збільшує витрати на вирощування цієї культури. У сорго проникнення 

протизлакових гербіцидів в рослину відбувається швидше, ніж в інших видах 

зернових [261, 388]. Потребує перегляду поточна стратегія боротьби з 

бур’янами в посівах сорго цукрового. При виборі сорту або гібрида та 

технології його вирощування важливе значення має розробка ефективних 

способів боротьби з бур’янами [353, 388].  

Сорго цукрове повільно росте на початку вегетації, чутливе до бур’янів у 

початковий період і потребує захисту від них. Однією з причин відмови сівби 

сорго звичайним рядковим способом є відсутність можливості боротьби з 

бур’янами механічними заходами. Найбільшої шкоди сорго завдають бур’яни, 
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що сходять раніше або одночасно з ним та залишаються у посіві до збирання 

врожаю. Вони сильно пригнічують культурні рослини у початковий період 

вегетації [162]. 

Вирощування сорго цукрового можливе без застосування гербіцидів. В 

такому випадку боротьбу з бур’янами забезпечують різними видами обробітку 

ґрунту. При цьому краще використовувати сорти та гібриди сорго, що 

відзначаються інтенсивним ростом у післясходовий період, швидко закривають 

міжряддя та пригнічують ріст бур’янів. Поєднання до- і післясходових 

боронувань, міжрядних культивацій дає змогу знищити значну кількість 

бур’янів у посівах [226–228]. Правильне застосування агротехнічних заходів 

захисту від бур’янів без гербіцидів забезпечує 9–14 % приросту врожайності та 

зменшення гербіцидного навантаження на навколишнє середовище [530].  

Але в результаті проведення боронування посівів сорго, навіть за 

дотримання всіх вимог цього агрозаходу, частина рослин пошкоджується: при 

першому боронуванні в середньому на 19–20 %, при другому – на 5–7 %. 

Таким чином, за дворазового боронування густота рослин зменшується на 25–

30 %. Отже, важливе місце в боротьбі з бур’янами в посівах сорго займають 

хімічні методи [226]. 

Сорго цукрове більш чутливе до гербіцидів і потребує специфічного 

підходу до вирішення питання їх застосування.  

Для сорго найбільш ефективними вважаються препарати з діючою 

речовиною Симтриазин, але єдиної думки щодо способів і доз їх використання  

немає.  До того ж, частина дослідників вважає, що сорго за своїми 

біологічними властивостями і чутливістю до гербіцидів ідентичне до 

кукурудзи, і тому система боротьби із бур’янами для нього така сама [170].   

H. A. Mubarak та ін. [471] і H. Abdel-Gadir та ін. [372] відмічають, що 

гербіцид Дуал Голд забезпечує відмінний контроль однорічних злакових  

(95–100 %) і задовільний контроль однорічних дводольних бур’янів (50–66 %). 

Сумісне використання з Атразином підвищувало ефективність проти 

дводольних бур’янів до 90–97 %. При використанні насіння не обробленого 
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антидотом Концепт III, врожайність знижується на 20–38 %. 

Найбільш ефективне в боротьбі з бур’янами поєднання механічних і 

хімічних заходів. Внесення навесні під передпосівну культивацію суміші 

гербіцидів Пропахлор (4 кг/га) + Атразин (1 кг/га), боронування до появи 

сходів і міжрядний обробіток ґрунту забезпечили врожайність зеленої маси 

сорго в середньому за п’ять років – 32,0 т/га, на контролі (боронування до 

сходів і в фазі 4–5 + 2–3 міжрядні обробітки ґрунту) – 29,9 т/га [153]. 

Виживання рослин за певні періоди вегетації або вегетаційний період в 

цілому характеризує здатність насіння створювати в конкретних умовах 

повноцінні сходи та відповідно формувати життєздатні рослини та вказує на 

адаптивні властивості сорту або гібрида до певних ґрунтово-кліматичних умов 

[298]. 

У наших дослідженнях найвищі показники виживання рослин сорго 

цукрового були у гібрида Довіста (57,3–68,1 %), що на 0,8–2,2 % вище ніж у 

сорту Силосне 42 (рис. 4.24). 

55,6

63,4
66,5 65,9

57,3

65,1 67,3 68,1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Контроль Механічний 

обробіток

Дуал Голд Пік

В
и

ж
и

в
ан

н
я
 р

о
сл

и
н

 с
о

р
го

 ц
у
к
р

о
в
о

го
, 

%

Силосне 42

Довіста

Рис. 4.24 Виживання рослин сорго цукрового за вегетаційний період 

залежно від заходів контролювання чисельності бур’янів, % (середнє за 

2012–2016 рр.) 

За використання механічного заходу контролювання чисельності 

бур’янів, показник виживання рослин знаходився в межах 63,4–65,1 %, що 
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вище контрольного варіанта на 7,1–7,8 %, але при цьому густота стояння 

рослин сорго цукрового знижувалась у середньому на 10–14 %, що зменшувало 

виживання рослин на 2,2–3,1 % порівняно з ділянками, на яких застосовували 

гербіциди. 

Використання гербіцидів забезпечувало виживання рослин у межах 65,9–

66,5 % та 67,3–68,1 % відповідно у сорту та гібрида. Суттєвої різниці за цим 

показником між гербіцидами Пік і Дуал Голд не відмічено. Мінімальні 

значення показника виживання рослин у сорту Силосне 42 і гібрида Довіста 

відмічені на контролі – 55,6 і 57,3 %. 

На початковому етапі вегетації сорго цукрового суттєвої різниці за 

висотою рослин сорго цукрового, між заходами контролювання бур’янів не 

було, цей показник становив у сорту Силосне 42 49,0–52,6 см, а у гібрида 

Довіста 49,8–53,2 см (табл. 4.17).  

Таблиця 4.17 

Висота рослин сорго цукрового залежно від заходів контролювання 

чисельності бур’янів, см (середнє за 2012–2016 рр.) 

Сорт, гібрид 

(фактор А) 

Захід 

контролювання 

чисельності 

бур’янів 

(фактор В) 

Фаза росту і розвитку:  

вихід в 

трубку 

викидання 

волоті 
цвітіння 

воскової 

стиглості 

зерна 

Силосне 42 

Контроль 48,3 123,5 134,8 213,2 

Механічний 

обробіток 
52,6 145,6 157,3 231,5 

Дуал Голд 51,8 147,2 159,8 235,0 

Пік 49,0 146,0 160,2 236,4 

Довіста 

Контроль 49,7 163,5 175,1 224,5 

Механічний 

обробіток 
54,1 183,2 196,2 268,5 

Дуал Голд 53,2 185,6 198,5 270,3 

Пік 49,8 184,7 199,1 271,7 

НІР05, т/га 

А 0,3 1,2 1,5 1,6 

В 0,4 0,8 1,3 1,4 

АВ 0,8 2,1 2,7 2,3 
 

Внесення післясходового гербіциду Пік призводило до пригнічення 
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росту рослин сорго цукрового, на що вказує зменшення їх висоти у фазі виході 

в трубку на 5,2–6,7 %, порівняно з варіантами застосування ґрунтового 

гербіциду Дуал Голд і механічного обробітку ґрунту. За висотою рослини в цю 

фазі рослини на ділянках із використанням гербіциду Пік були на рівні 

контролю. 

У фазі викидання волоті різниця за висотою рослин між варіантами з 

різними заходами контролювання бур’янів нівелювалась, а у фазі цвітіння 

перевагу мали варіанти з використанням хімічного методу захисту. 

Максимальних значень за висотою рослини сорту (213,2–236,4 см) та гібрида 

(224,5–271,7 см) сорго цукрового досягали у фазі воскової стиглості зерна.  

За використання механічного заходу контролювання чисельності 

бур’янів, рослини сорго цукрового, порівняно з хімічним методом, мали меншу 

на 2,3–3,8 % висоту. Більш висока ефективність гербіцидів у знищенні бур’янів 

сприяла формуванню у варіантах з їх використанням на 9,2–21,4 % вищих 

рослин порівняно з контролем. 

Результати наших досліджень узгоджуються з даними Т. І. Гунчак [122], 

якими встановлено, що найкращі показники висоти рослин сорго цукрового та 

площі листкової поверхні були на варіантах із застосуванням гербіциду 

Примекстра Голд, що забезпечувало формування урожаю зеленої маси на рівні 

72,3 т/га. 

За даними наших досліджень, максимальне значення діаметра стебла 

відмічено у фазі повної стиглості зерна, і цей показник становив у сорту 

Силосне 42 – 12,4–15,1 мм, а у гібрида Довіста – 14,3–16,9 мм (Додаток Є.1). 

Рослини сорго цукрового на варіантах із застосуванням гербіцидів 

перевищували діаметр рослин на ділянках з механічними обробітками на 4,2–

7,8 %.  

Найвищі показники площі листкової поверхні (47,2–534 тис. м
2
/га), 

фотосинтетичного потенціалу (4,11–4,27 млн м
2
×діб/га) та чистої 

продуктивності фотосинтезу (5,06–5,31 г/м
2
×добу) у сорту Силосне 42 і гібрида 

Довіста отримано у варіантах з застосуванням гербіцидів, що вище на 22 ,3–
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24,5  %,13 ,0–18,4  % та 16 ,2–21,3  % порівняно з контролем (табл. 4.18). 

Таблиця 4.18 

Показники фотосинтетичної діяльності посівів сорго цукрового за 

вегетаційний період (середнє за 2012–2016 рр.) 
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Силосне 

42 

Контроль 38,6 3,48 4,18 

Механічний 

обробіток 
46,5 4,08 4,98 

Дуал Голд 47,2 4,11 5,03 

Пік 47,9 4,12 5,06 

Довіста 

Контроль 43,2 3,78 4,57 

Механічний 

обробіток 
52,5 4,23 5,26 

Дуал Голд 53,4 4,27 5,31 

Пік 53,7 4,28 5,33 

 

Порівняно з ділянками, на яких проводились механічні обробітки,  

застосування хімічних заходів контролювання чисельності бур’янів сприяло 

підвищенню площі листкової поверхні в середньому на 3,1%, 

фотосинтетичного потенціалу на 1,2 %, чистої продуктивності фотосинтезу на 

1,4 %. 

У середньому за роки досліджень в посівах сорго цукрового видовий 

склад бур’янів був представлений наступними видами: лобода біла 

(Chenopodium album L.) – 17,6 %, мишій зелений (Setaria viridis L.) – 5,6 % та 

сизий (S. glauca L.) – 10,7 %, щириця звичайна (Amaranthus retroflexus L.) – 18,3 

%, плоскуха звичайна (Echinochloa crus gali L.) – 14,5 %, берізка польова 

(Convolvulus arvensis L.) – 8,6 %, грицики звичайні (Capsella bursa pastoris L.) – 

6,2  %, гірчак берізковидний (Poligonum convolvulus L.) – 6,0  %, осот рожевий 

(Cirsium arvence L.) – 5,1 % пирій повзучий (Elytrigia repens L.) – 5,2  %, інші 

види – 2,2 %.  
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За даними наших спостережень не всі види бур’янів знищувались при 

проведенні механічних та хімічних заходів, частина з них зберігала свою 

життєдіяльність практично до збирання сорго цукрового. Найбільш стійкими 

до впливу досліджуваних заходів контролювання чисельності бур’янів були 

наступні багаторічні види: осот рожевий, пирій повзучий, берізка польова.  

Застосування ґрунтового гербіциду Дуал Голд 960 ЕС, к. е. (1,8 л/га) 

зумовило значне пригнічення грициків звичайних, гірчаку берізковидного, 

щириці звичайної та ін. Найменш ефективна його дія була проти лободи білої, 

мишію сизого та зеленого, плоскухи звичайної. Ефективність дії гербіциду 

становила 56,5–57,6 %. Чисельність бур’янів у варіантах досліду, після його 

внесення, була у межах 50,7–53,4 шт./м
2 
(табл. 4.19). 

Таблиця 4.19 

Забур’яненість посівів сорго цукрового залежно від заходів 

контролювання чисельності бур’янів (середнє за 2012–2016 рр.) 

Сорт, 

гібрид 

 

Захід контролювання 

чисельності бур’янів 

До   

проведення/ 

внесення, 

шт./м
2
 

Після 

проведення/вне

сення, шт./м
2
 

Ефективність 

дії, % 

Силосне 

42 

Контроль 123,5 129,2 – 

Механічний обробіток 126,0 25,8 79,5 

Дуал Голд 122,7 53,4 56,5 

Пік 120,3 48,1 60,0 

Довіста 

Контроль 120,4 127,6 – 

Механічний обробіток 124,8 24,7 80,2 

Дуал Голд 119,5 50,7 57,6 

Пік 120,7 47,5 60,6 
 

Післясходовий гербіцид Пік 75 ВГ (0,02 кг/га) майже повністю 

контролював лободу білу, гірчак берізковидний, щирицю звичайну та ін. 

Проте, були проблеми з повним знищенням злакових видів бур’янів (мишій 

сизий та зелений, плоскуха звичайна) та низька ефективність проти 

багаторічних видів (осот рожевий, пирій повзучий, берізка польова). Технічна 

ефективність гербіциду Пік 75 ВГ, в середньому за роки досліджень, становила 

60,0–60,6 %, що вище порівняно з ґрунтовим препаратом на 3,0–3,5 %. 
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Невисока ефективність хімічної системи захисту пояснюється низькою 

дією гербіцидів на однорічні злакові та багаторічні види бур’янів. Крім того, 

невисокий рівень ефективності застосування ґрунтового гербіциду Дуал Голд 

пояснюється появою сходів теплолюбних бур’янів (лободи білої, щириці 

звичайної, гірчаку берізковидного) після його внесення та в період, коли вони 

пройшли найбільшу чутливість до дії цього гербіциду. 

Механічні заходи контролювання чисельності бур’янів дали змогу 

знищити 79,5–80,2 % бур’янів. Найбільша ефективність цього заходу 

проявлялась проти таких видів бур’янів, як лобода біла, мишій сизий та 

зелений, щириця звичайна. В той же час були проблеми із знищенням бур’янів 

у рядках сорго цукрового та з багаторічними видами.  

В середньому через 20–25 діб після появи сходів, рослини сорго 

цукрового за рахунок наростання достатньої вегетативної маси забезпечили 

змикання міжрядь, що, відповідно, впливало на появу нових бур’янів та 

пригнічення вже вегетуючих. Тому в період проходження етапів органогенезу 

сорго цукрового кількість бур’янів знижувалась як за рахунок заходів 

контролювання їх чисельності, так і за шляхом природного відмирання. На 

період збирання сорго цукрового у варіантах з механічним та хімічним 

методами контролювання чисельності бур’янів, залежно від сортового складу, 

їх кількість зменшувалась до 12,3–38,2 шт./м
2
. 

Результати наших досліджень підтверджуються даними інших 

дослідників. Так за інформацією  В. Л. Курила та ін. [206], кращим варіантом 

хімічного захисту посівів сорго цукрового є варіант з використанням гербіциду 

Діален Супер,  його технічна ефективність становила 59,8 %. Застосування 

гербіциду Діамакс знижує забур’яненість посівів сорго на 56–76 %, а кількість 

бур’янів на період збирання становить 11–40 шт./м
2 

[278]. Найкращі результати 

з контролювання чисельності бур’янів в умовах Польщі були досягнуті при 

застосуванні суміші гербіцидів s-метолахлор+тербутилазин. При цьому маса та 

кількість бур’янів були меншими на 32,4–41,6 %  порівняно з контролем [441]. 

Аналіз визначення вегетативної маси бур’янів, вказує що мінімальні 
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значення цього показника відмічені на варіанті з застосуванням післясходового 

гербіциду Пік  – 0,45 і 0,44 кг/м
2
, найвищі – у варіантах забур’яненого 

контролю 3,21 і 2,86 кг/м
2
, відповідно у сорту Силосне 42 і гібрида Довіста 

(рис. 4.25). 
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Рис. 4.25 Вегетативна маса бур’янів у посівах сорго цукрового, кг/м
2
 

(середнє за 2012–2016 рр.).  
 

Вегетативна маса бур’янів у варіантах із застосуванням післясходового 

гербіциду Пік була меншою на 4,8–8,2 % порівняно з ґрунтовим препаратом 

Дуал Голд. 

Однією з проблем при проведенні механічного заходу контролювання 

чисельності бур’янів посівів сорго цукрового – неможливість знищення 

бур’янів у захисній зоні рядка, що дозволяло їм продовжувати свій ріст та 

розвиток та формувати вегетативну масу на рівні 0,66–0,74 кг/м
2
, що більше на 

33,8–39,2 % порівняно з хімічним методом захисту. 

Відмічено позитивний вплив заходів контролювання чисельності 

бур’янів у посівах сорго цукрового на покращання водного режиму ґрунту. На 

ділянках з проведенням механічного обробітку ґрунту, перед збиранням 

культури, запаси продуктивної вологи в 0–100 см  шарі ґрунту  становили 105,6 

і 100,3 мм, що більше ніж на контрольному варіанті на 16,1 і 13,9 мм, 
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відповідно у сорту Силосне 42 і гібрида Довіста (табл. 4.20).  

Таблиця 4.20 

Вологозабезпеченість і ефективність водоспоживання сорго цукрового 

залежно від  забур’яненості посівів (середнє за 2012–2016 рр.) 
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Силосне 

42 

Контроль 89,5 540,3 450,8 91,6 

Механічни

й обробіток 
105,6 526,4 420,8 68,6 

Дуал Голд 109,7 518,7 409,0 61,3 

Пік 111,3 515,2 403,9 60,9 

Довіста 

Контроль 86,4 530,5 444,1 77,1 

Механічни

й обробіток 
100,3 514,0 413,7 57,5 

Дуал Голд 105,1 508,6 403,5 52,4 

Пік 107,4 504,7 397,3 52,2 

 

При застосуванні гербіцидів Дуал Голд і Пік запаси продуктивної вологи 

складали 109,7 і 105,1 мм та 111,3 і 107,4 мм, перевищивши контроль на 20,2 і 

18,7 мм та 21,8 і 21,0 мм.  Використання механічного заходу контролювання 

бур’янів, порівняно з варіантами, на яких застосовували гербіциди, сприяло 

зменшенню запасів  продуктивної  вологи  на  ділянках з сортом Силосне  42  

на  4,6 %, а гібрида Довіста – на 5,9 %. 

Мінімальними запаси продуктивної вологи були на ділянках біологічного 

контролю – 89,5 і 86,4 мм, що пояснюється високою конкуренцією за вологу 

між рослинами сорго цукрового та бур’янами.  

За рахунок зменшення конкуренції за вологу між бур’янами та 
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культурними рослинами, більш економне витрачання води на формування 

вегетативної маси було у варіантах з використанням заходів контролювання 

чисельності бур’янів. Мінімальні значення коефіцієнта водоспоживання 

відмічено на ділянках із застосуванням післясходового гербіциду Пік – 60,9 і 

52,2 м
3
/т, що на 33,5 і 31,3 %  менше, ніж на контролі, відповідно у сорту і 

гібрида. Найбільші витрати вологи на формування 1 т зеленої маси сорго 

цукрового (91,6 і 77,1 м
3
/т) були  на контрольному варіанті. При застосуванні 

заходів контролювання чисельності бур’янів сумарні витрати вологи посівами 

сорго цукрового зменшувались на 6,7–10,5 % порівняно з необробленими 

варіантами. 

Надземна маса сорго цукрового за періодами вегетації накопичується 

нерівномірно і залежить від сортових особливостей, елементів технології 

вирощування та має велике значення в житті рослин [165].  

Максимальну масу рослини сорго цукрового формували у фазі воскової 

стиглості зерна (рис. 4.26).  
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Рис. 4.26 Маса рослин сорго цукрового залежно від заходів 

контролювання чисельності бур’янів (фаза воскової стиглості зерна), 

г/рослину (середнє за 2012–2016 рр.) 
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Найвищі показники маси однієї рослини у сорту Силосне 42 і гібрида 

Довіста отримано у варіанті із застосуванням гербіциду Пік – 399,6 і 472,0 г, 

що вище контролю на 16,7 і 20,4 %. У варіанті з використанням гербіциду Дуал 

Голд це перевищення складало – 15,6 і 19,5 %, а при механічному обробітку 

ґрунту – 13,8 і 17,6 %. У гібрида Довіста маси однієї рослини становила 392,1–

472,0 г, а у сорту Силосне 42 даний показник був у межах 342,3–399,6 г, що 

менше на 14,5–18,4 %. 

Досліджувані заходи контролювання чисельності бур’янів не мали 

впливу на вміст сухої речовини у рослинах сорго цукрового. Цей показник 

залежав від біологічних особливостей сорту та гібрида і становив, у 

середньому за роки досліджень, у Силосне 42 – 22,1–22,8 %, а у Довіста – 23,2–

23,7 % (Додаток Є.2).    

Максимальні показники щодо врожайності різних сортів та гібрида сорго 

цукрового можна отримати за умови надання рослині необхідної кількості 

поживних елементів, ефективної системи захисту з  урахуванням біологічних 

особливостей. Сорти та гібриди мають різні біологічні особливості і вони 

неоднозначно реагують у своєму розвитку на формування біомаси [249]. 

Урожайність зеленої маси сорго цукрового залежала від погодних умов, 

заходів контролювання чисельності бур’янів та сортового складу. Урожайність 

зеленої маси сорту Силосне 42 та гібрида Довіста, в середньому за роки 

досліджень, становила на контрольних ділянках 49,2 і 57,6 т/га, за механічних 

обробітків – 61,4 і 72,0 т/га, на варіантах із застосуванням гербіциду  Дуал Голд 

– 66,4 і 76,1 т/га, Пік – 66,7 і 77,0 т/га (табл. 4.21). 

В роки досліджень урожайність зеленої маси сорго цукрового у 

сприятливі за погодними умовами 2012–2014 і 2016 рр. коливалась від 50,3 до 

85,4 т/га, а у посушливому 2015 р. була в межах 34,6–56,3 т/га. Зниження 

урожайності у 2015 р. становило 28,4–41,5 %, порівняно з більш кращими за 

кліматичними умовами роками. 

У сорту Силосне 42 та гібрида Довіста підвищення врожайності зеленої 

маси у варіантах, оброблених гербіцидами, порівняно з ділянками 
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забур’яненого контролю становило 32,1–35,5 %.  

Таблиця 4.21 

Урожайність зеленої маси сорго цукрового залежно від заходів 

контролювання чисельності бур’янів (фаза воскової стиглості зерна), т/га 

Сорт, 

гібрид 

(фактор А) 

Захід 

контролювання 

чисельності 

бур’янів (фактор В) 

2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. Середня 

Силосне 

42 

Контроль 50,3 52,1 51,7 34,6 57,4 49,2 

Механічний 

обробіток 
62,5 63,0 64,4 43,2 73,8 61,4 

Дуал Голд 66,7 69,2 70,1 47,2 78,6 66,4 

Пік 67,0 69,8 70,6 48,0 78,0 66,7 

Довіста 

Контроль 61,1 60,3 62,0 41,2 63,4 57,6 

Механічний 

обробіток 
75,5 74,5 77,4 50,3 82,3 72,0 

Дуал Голд 79,8 79,5 81,3 55,8 84,2 76,1 

Пік 80,6 80,2 82,3 56,3 85,4 77,0 

НІР05, т/га 

А 6,3 6,5 6,2 6,0 6,4  

В 4,2 4,4 4,5 4,1 4,5  

АВ 11,3 11,5 12,1 10,6 12,3  
 

При цьому суттєвої різниці за цим показником між ґрунтовим і 

післясходовим гербіцидами в роки досліджень не відмічено. 

Урожайність зеленої маси сорго цукрового за механічного обробітку 

перевищувала контроль на 12,2 і 14,4 т/га, але була меншою на 4,1–5,3 т/га 

порівняно з варіантами, на яких проводилось внесення гербіцидів. Гібрид 

Довіста за врожайністю зеленої маси переважав сорт Силосне 42 на                    

8,4–10,6 т/га або 14,7–17,1 %. 

Відмічено зростання урожайності сухої маси у варіантах із проведенням 

заходів контролювання чисельності бур’янів, порівняно з контролем  

(Додаток Є.3). Максимальні значення врожайності сухої маси отримано в 

гібрида Довіста при застосуванні післясходового гербіциду Пік – 18,2 т/га, що 

вище контролю на 5,4 т/га.  

Висока урожайність біомаси сортів та гібридів сорго цукрового також 

має важливе значення при оцінці їх придатності для виробництва біогазу. За 
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даними A. Mahmood та ін. [464], питомий вихід метану з деяких сортів сорго 

цукрового був надзвичайно високим, але внаслідок зменшення урожайності їх 

біомаси, вихід метану з 1 га був меншим. Вихід біогазу і метану у сортів сорго 

цукрового Maja, Lussi, Branko, Supersile 20, KSH 6301 і Supersile, був 

практично однаковим з цими показниками у кукурудзи. 

В наших дослідженнях найменший вихід біогазу у сорту та гібрида був 

на контролі – 4,2 і 5,1 тис. м
3
/га, найвищий – у варіантах з використанням 

гербіцидів – 6,1 та 7,2 і 7,3 тис. м
3
/га (рис. 4.27).  
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Рис. 4.27 Розрахунковий вихід біогазу у сорго цукрового залежно від 

заходів контролювання чисельності бур’янів, тис. м
3
/га  (середнє за 2012–

2016 рр.) 

 

Хімічний захід контролювання чисельності бур’янів сприяв підвищенню 

виході біогазу в середньому на 43,3 % порівняно з контрольним варіантом.  

Найвищий розрахунковий вихід біогазу відмічено у гібрида Довіста – 

5,1–7,3 тис. м
3
/га, що більше ніж у сорту Силосне 42 на 18,5–22,6 %. 

Результати наших досліджень співпадають з даними експерименту, 

проведеного L. Wannasek та ін. [522], в якому отримані дані щодо врожайності 

https://search.informit.com.au/search;search=author%3D%22Mahmood,%20Athar%22;action=doSearch
https://search.informit.com.au/search;search=author%3D%22Mahmood,%20Athar%22;action=doSearch
https://search.informit.com.au/search;search=author%3D%22Mahmood,%20Athar%22;action=doSearch
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2132694273_Lukas_Wannasek
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біомаси та виробництва біогазу з п’яти сортів сорго цукрового різних груп 

стиглості. Урожайність сухої речовини коливалась від 15,7 до 20,6 т/га. У сорту 

сорго цукрового SOR 4 вихід метану становив 6500 м
3
/га.  

Між розрахунковим виходом біогазу і урожайністю зеленої та сухої маси 

сорго цукрового існує висока кореляційна залежність r=0,94 і 0,96 та слабка 

обернено пропорційна з кількістю бур’янів (r=-0,29) та масою бур’янів (r=-

0,38) (табл. 4.22). 

Таблиця 4.22 

Кореляційні залежності між біометричними показниками, забур’яненістю 

посівів, урожайністю сорго цукрового та розрахунковим виходом біогазу 

Показники 

Висота 

рослин, 

см 

Кількість 

бур’янів, 

шт./м
2
 

Маса 

бур’янів, 

г/м
2
 

Урожайність 

сухої маси, 

т/га 

Урожайність 

зеленої маси, 

т/га 

Вихід 

біогазу, 

тис. 

м
3
/га 

Висота рослин, 

см 
1,00 -0,65 -0,70 0,42 0,81 0,43 

Кількість 

бур’янів, шт./м
2
 

-0,65 1,00 0,93 -0,62 -0,73 -0,29 

Маса бур’янів, 

г/м
2
 

-0,70 0,93 1,00 -0,32 -0,85 -0,38 

Урожайність 

сухої маси, т/га 
0,42 -0,62 -0,32 1,00 0,95 0,96 

Урожайність 

зеленої маси, 

т/га 
0,81 -0,73 -0,85 0,95 1,00 0,94 

Вихід біогазу, 

тис. м
3
/га 

0,43 -0,29 -0,38 0,96 0,94 1,00 

 

Середнім був кореляційний зв’язок розрахункового виході біогазу і 

висоти рослин (r=0,43). Спостерігається тісна обернена кореляційна залежність 

між кількістю та масою бур’янів і урожайністю зеленої маси сорго цукрового. 

Коефіцієнт кореляції в середньому по досліду становив -0,73 і -0,85. Слід 

відмітити, що зв’язок цих показників з збором сухої речовини був на 

середньому (r=-0,62) та низькому рівнях (r=-0,32). 

Отже, за відсутності заходів захисту посівів, бур’яни є конкурентами 

рослинам сорго цукрового по відношенню до основних факторів життя рослин 
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(вода, світло, елементи живлення), що призводить до зниження врожайності 

зеленої і сухої маси та відповідно розрахункового виході біогазу. 

Використання агротехнічних і хімічних заходів контролювання чисельності 

бур’янів у посівах сорго цукрового сприяє значному покращенню росту 

рослин, зменшує конкуренцію бур’янів та істотно знижує їх чисельність. 

Застосування лише механічного обробітку ґрунту, є менш ефективним, 

порівняно з хімічними заходами.  

 

Висновки до розділу 4: 

- для росту і розвитку рослин сорго цукрового оптимальні показники ГТК 

в період появи сходів і формування вегетативних органів та утворення 

генеративних органів повинен бути на рівні 1,2–1,4; 

- урожайність зеленої та сухої маси сорго цукрового залежить від 

кліматичних умов року, максимальні показники отримано в 2014 і 2016 рр. – 

74,6–78,4 і 83,4–89,0 т/га та 17,3–17,7 і 20,0–21,2 т/га відповідно у сорту 

Силосне 42 і гібрида Довіста; 

- відмічено зростання врожайності зеленої маси сорго цукрового, 

порівняно з неудобреними ділянками, у сорту Силосне 42 та гібрида Довіста 

при внесенні N60P40K40 на 18,0 і 16,1 %; на фоні внесення N80P60K60 – 29,0 і  

24,9 %; на фоні N100P80K80 – 37,6 і 33,2 %. Найвищі показники врожайності 

зеленої маси та розрахункового виході біогазу отримані у гібрида Довіста на 

варіанті із застосуванням N100P80K80 – 82,7 т/га і 7,6 тис. м
3
/га. 

- найвища врожайність зеленої та сухої маси сорту Силосне 42 та 

гібрида Довіста сорго цукрового спостерігається за сівби при температурі 

ґрунту на глибині загортання насіння 12–14 °С – 74,8 та 17,4 і 83,7 та 20,2 т/га. 

Розрахунковий вихід біогазу становив при цьому 6,9 і 8,1 тис. м
3
/га; 

- не відмічено впливу ширини міжрядь на вміст сухої речовини та 

спостерігається тенденція до зростання цього показника при загущенні посівів 

сорго цукрового з 150 до 250 тис. шт./га; 

- найвищі значення збору сухої речовини, урожайності зеленої маси та 
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розрахункового виході біогазу спостерігалися за густоти стояння рослин       

250 тис. шт./га і ширини міжрядь 45 см та становили у сорту Силосне 42 –     

16,0 т/га, 70,5 т/га, 6,39 тис. м
3
/га, а у гібрида Довіста 18,9 т/га, 79,8 т/га,         

7,54 тис. м
3
/га відповідно; 

- максимальна урожайність зеленої маси та розрахунковий вихід біогазу 

отримана у гібрида сорго цукрового Довіста на варіанті із застосуванням 

гербіциду Пік – 77,0 т/га і 7,3 тис. м
3
/га; 

- між розрахунковим виходом біогазу і урожайністю зеленої та сухої 

маси сорго цукрового існує висока кореляційна залежність (r=0,94 і 0,96) та 

слабка обернено пропорційна з кількістю бур’янів (r=-0,29) та масою бур’янів 

(r=-0,38). 
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РОЗДІЛ 5 

НАУКОВІ ОСНОВИ ВИРОЩУВАННЯ КУКУРУДЗИ І СОРГО 

ЦУКРОВОГО В СУМІСНИХ ПОСІВАХ 

 

Створення сумісних посівів дуже складна сучасна проблема, вирішення 

якої неможливо без всебічного вивчення взаємин між рослинами різних видів, 

що складаються на рівні рослинного угрупування. Ущільнені посіви 

включають сумісні (посів культур рядами) і змішані посіви (насіння культур 

змішуються і висіваються спільно), при цьому велике значення в змішаних і 

сумісних посівах надається підбору і поєднанню культур [28]. 

Одновидові агроекосистеми високопродуктивні, але потенційно 

нестабільні, оскільки повністю залежать від зовнішніх ресурсів. На відміну від 

природних систем у них менше можливостей трансформацій поживних 

речовин, енергії і т.д., вони більше схильні до стресів, викликаними змінами 

погодних умов. Крім того, вони більш уразливі до дії шкідливих організмів, 

сильніше страждають від ерозії і досить активно виснажують родючість 

ґрунтів [173]. 

Важливим напрямом сільськогосподарського виробництва є створення 

сумісних і змішаних посівів [29]. У практиці сільського господарства сумісні 

посіви несуть, насамперед, функціональне навантаження. Найчастіше їх роль 

пов’язана зі зміною якості врожаю. Так, при введенні в сумісні посіви бобового 

компонента досягається підвищення вмісту протеїну в біомасі та збільшення 

його збору з одиниці площі. Крім того, культури з міцним невилягаючим 

стеблом часто вводяться в сумісні посіви як опора для вилягаючих або сланких 

культур [23]. При цьому культури менш чутливі до окремих несприятливих 

факторів зовнішнього середовища [179]. 

Сумісні посіви при правильному доборі компонентів забезпечують 

більший збір поживних речовин. В них краще, ніж в одновидових посівах, 

використовуються умови зовнішнього середовища. При сумісному 

вирощуванні стебла і листки культур розміщуються в різних ярусах, що сприяє 
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повнішому засвоєнню сонячної енергії [197]. Підбір видів і сортів, у яких 

зміщені критичні фази росту, дозволяє використовувати одні й ті ж фактори 

середовища у визначеній послідовності, в результаті чого кожен вид у 

критичний період краще забезпечений необхідними умовами, а посів у цілому 

більш успішно використовує доступні ресурси. Поживний режим в сумісних 

посівах також може бути оптимізований за рахунок підбору компонентів з 

різним ритмом добового споживання елементів живлення [30]. 

Застосування певних агротехнічних заходів може впливати на процеси 

росту й розвитку рослин кукурудзи і сорго та їх продуктивність. Знання про 

час проходження фенологічних фаз у кукурудзи і сорго при вирощуванні в 

одновидових та сумісних посівах є важливим для визначення заходів, 

спрямованих на підвищення врожайності зеленої маси і поліпшення якісних 

показників. Створення сприятливих умов для росту і розвитку рослин має 

важливе значення у формуванні високих урожаїв кукурудзи та сорго [179]. 

Кукурудза є основною силосною культурою, проте містить низький 

відсоток протеїну і малу кількість органічних речовин. Тому досить 

перспективним є поєднання кукурудзи з сорго, яке здатне формувати потужну 

вегетативну масу. Подібність морфологічних показників зумовлює легку 

сумісність цих культур. Дуже важливо і те, що сумісні посіви кукурудзи і сорго 

більш повно і продуктивно використовують вологу і поживні речовини ґрунту, 

що визначає хорошу врожайність і поживність зеленої маси [1]. 

За показниками кормової цінності вегетативна маса сорго цукрового 

поступається кукурудзі на 5–10 %. Але у зв’язку з універсальністю її 

використання може бути повноцінним доповненням кукурудзи – традиційної 

силосної культури [202]. 

У  сприятливі за кількістю атмосферних опадів роки урожайність зеленої 

маси сорго цукрового й кукурудзи в  сумісних посівах із соєю, люпином, 

кормовими бобами була істотно вищою і складала  66,3–69,4 т/га [331].  У сухі 

(95 %) за забезпеченістю опадами роки, істотно вищі врожаї формують сумісні 

посіви сорго цукрового з соєю, урожайність зеленої маси яких досягає до       
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37,8 т/га, що більше від сумісного посіву кукурудзи з соєю на 5,0 т/га [236]. 

Формування урожаю силосної маси кукурудзи та підвищення її якості при  

вирощуванні в сумісних посівах із соєю, порівняно з сорго цукровим та сорго 

суданським, відбувається менш інтенсивно [187]. 

Завдяки створенню і впровадженню у виробництво нових 

високопродуктивних ранньостиглих сортів і гібридів кукурудзи і сорго 

цукрового, виникає потреба у відповідному підборі компонентів. Саме цей 

фактор визначає величину врожаю сумісних посівів, тривалість вегетаційного 

періоду, частку качанів і волоті в урожаї та час збирання рослин на силос [166]. 

В сумісних посівах сорго цукрового з кукурудзою поєднуються 

біологічні особливості цих культур. У перший період росту кукурудза 

інтенсивно розвивається, використовуючи вологу й поживні речовини не 

тільки зі своїх рядків, але й сорго, яке перші 35–45 діб росте дуже повільно. До 

цього часу кукурудза встигає накопичити пластичні речовини для отримання 

врожаю. В другій половині вегетації інтенсивно починає розвиватися сорго. 

Воно досягає й перевищує за висотою кукурудзу. Потім уже сорго 

використовує вологу й поживні речовини з рядків кукурудзи, розвиток якого в 

цей період знижується. Таке поєднання культур призводить до зростання 

врожайності зеленої маси [169]. Сівба сорго в сумісних посівах з кукурудзою 

дає можливість оптимальніше використовувати вологу, поживні речовини, 

світло й інші фактори зовнішнього середовища [326]. 

В своїх дослідженнях Л. В. Коломієць і В. Т. Маткевич [187] роблять 

висновок, що вирощувати цукрове сорго з кукурудзою можливо і доцільно. 

Незважаючи на те, що воскова стиглість зерна у сорго наступає пізніше на 10 і 

більше діб у порівнянні з кукурудзою, саме це являється важливою умовою 

при розробці силосного конвеєра для сільськогосподарських виробників. 

Перевага цих посівів у тому, що кукурудзу можна збирати раніше на 10–12 діб 

і заготовляти високопоживний силос. 

Технологія вирощування змішаних посівів кукурудзи з сорго цукровим 

передбачає використання таких елементів, як строки сівби, дози мінеральних 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%94%D1%86%D1%8C%20%D0%9B$
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добрив, площу живлення рослин та ін. [345]. 

 

5.1  Ріст і розвиток кукурудзи і сорго цукрового в сумісних посівах 

Тривалість вегетаційного періоду має важливе значення для формування 

рівня врожайності рослин, яку визначають сума температур та генетичні 

особливості гібрида чи сорту. Ріст і розвиток рослин відображає сукупність 

процесів взаємодії організмів з факторами зовнішнього середовища. 

Застосовуючи ті чи інші технологічні прийоми, можна змінювати умови життя 

і управляти процесом росту і розвитку рослин в агробіоценозах [20]. 

Вегетаційний період у кукурудзи та сорго складається із наступних фаз 

розвитку: проростання, сходи – розвертання першого справжнього листка; 

кущіння (для сорго), вихід у трубку; викидання волоті; цвітіння волоті та 

качанів (для кукурудзи), дозрівання зерна (молочна, воскова і повна стиглість). 

Інформація про проходження фенологічних фаз у кукурудзи і сорго при 

вирощуванні в одновидових та сумісних посівах є важливим моментом у 

комплексі заходів, які спрямовані на підвищення продуктивності і покращання 

якісних показників продукції цих культур. Тому створення сприятливих умов 

для росту і розвитку рослин відіграє важливе значення у формуванні високих 

урожаїв кукурудзи та сорго. 

Строки настання основних фаз росту і розвитку кукурудзи і сорго в 

істотній мірі залежать від гідротермічних умов вегетаційного періоду вказаних 

культур та в незначній мірі – від підсівних культур. За сумісного посіву 

кукурудзи та сорго цукрового висота рослин становить 238–241 см  і 277–280 

см. У загущених одновидових посівах кукурудзи висота рослин коливається в 

межах 214–221 см і сорго цукрового – 269–273 см  [360]. 

За результатами наших досліджень встановлено, що строки проходження 

фенологічних фаз у рослин одновидових та сумісних посівів кукурудзи і сорго 

різні. Вони в основному залежать від погодних умов та вибору того чи іншого 

гібрида або сорту як компонента суміші. 

Тривалість періоду сівба – сходи в основному залежить від 
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температурного режиму ґрунту та кількості ґрунтової вологи на глибині 

загортання насіння і практично не змінюється в сумісних посівах. В 

середньому за роки досліджень період появи сходів був практично однаковим 

як за одновидової, так і сумісної сівби і становив залежно від сорту або гібрида 

у сорго цукрового 9–10 діб, а у кукурудзи 10–11 діб (табл. 5.1). 

Таблиця 5.1 

Тривалість міжфазних та вегетаційного періодів у кукурудзи і сорго 

цукрового в  одновидових та сумісних посівах, діб  

(середнє за 2013–2016 рр.) 

Сорт, гібрид 

Міжфазний період 

сівба –  

сходи* 

сходи – 

6–7 

листків 

6–7 

листків – 

викидання   

 волотей  

викидання 

волотей – 

молочна 

стиглість 

зерна  

молочна – 

воскова 

стиглість 

зерна 

сходи – 

воскова 

стиглість 

зерна 

Силосне 42 10 21 35 32 27 115 

Довіста 9 23 38 34 29 124 

Моніка 350 МВ 10 27 33 31 22 113 

Бистриця 400 МВ 11 28 35 32 23 118 

Силосне 42 + 

Моніка 350 МВ 
10/9 28/22 33/36 32/32 23/28 116/118 

Силосне 42 + 

Бистриця 400 МВ 
11/9 29/22 35/35 33/32 24/28 121/117 

Довіста + Моніка 

350 МВ 
10/10 28/14 33/38 32/35 23/30 116/127 

Довіста + 

Бистриця 400 МВ 
11/10 29/24 35/38 33/34 24/30 121/126 

Примітка.*  Тут і далі в таблицях в чисельнику показники кукурудзи, в знаменнику – сорго цукрового 

 

Подальші фази розвитку (викидання волоті, цвітіння, молочна і воскова 

стиглість зерна), як в кукурудзи, так і сорго цукрового, наступали в сумісних 

посівах на 2–3 доби пізніше, ніж в одновидових.  

Так, період повні сходи – утворення 6–8 листків в одновидовому посіві 

сорго цукрового становив 21 і 23 доби, кукурудзи 27 і 28 діб, у сумісних 

посівах – 22–24 і 28–29 діб. Від утворення 6–8 листків до викидання волоті в 
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одновидовому посіві сорго цукрового проходить 35–38 діб, а кукурудзи 33–35 

діб, в сумісному – 35–38 і 33–35 діб.  Період  молочна  стиглість – воскова 

стиглість зерна наступає відповідно на 27–29, 22–23 і 28–30 та 23–24 добу.  

У сумісних посівах, у фазі викидання волотей – молочна стиглість зерна, 

тривалість періоду у сорго цукрового подовжується по відношенню до 

кукурудзи на 1–3 доби, а період від молочної до воскової стиглості у сорго 

цукрового триває на 4–7 діб довше, ніж у кукурудзи. 

Загальна тривалість періоду сходи – воскова стиглість зерна у сорго 

цукрового сорту Силосне 42 становила за одновидової сівби 115 діб, сумісної – 

117–118 діб, гібрида Довіста – 124 діб та 126–127 діб. У гібридів кукурудзи 

Моніка 350 МВ і Бистриця 400 МВ – 113 і 115–116 діб та 118 і 121 доба 

відповідно. Найменша різниця у тривалості вегетаційного періоду між сорго 

цукровим та кукурудзою була у варіантах Силосне 42 і Моніка 350 МВ (2 доби) 

та Силосне 42 і Бистриця 400 МВ (4 доби). При застосуванні як компонента 

сумісного посіву гібрида сорго цукрового Довіста ця різниця становить 5–11 

діб. На рис. 5.1. наведено сумісні посіви сорту сорго цукрового Силосне 42 і 

гібрида кукурудзи Моніка 350 МВ. 

  

Рис. 5.1 Сумісні посіви сорту сорго цукрового Силосне 42 і гібрида 

кукурудзи Моніка 350 МВ в 2014 р. 1. На початку вегетації 2. Перед збиранням 

1 2 
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Вивчення темпів росту і розвитку рослин кукурудзи та сорго цукрового 

в сумісних посівах дає можливість розкрити найбільш важливі залежності 

процесу формування продуктивності цих культур. Вимоги рослин кукурудзи та 

сорго цукрового до факторів навколишнього середовища практично ідентичні. 

Інтенсивніше вони ростуть за оптимальної середньодобової температури 

повітря, водоспоживання і живлення. Ростові процеси помітно пригнічуються 

за нестачі або негативного впливу будь-якого з цих факторів 211. 

В наших дослідженнях на початку вегетації (до фази 6–7 листків) 

взаємовідносини кукурудзи і сорго цукрового є сприятливими для обох 

культур. При цьому рослини кукурудзи як в одновидових, так і в сумісних 

посівах, несуттєво – на 3,5–3,9 см перевищували сорго цукрове (табл. 5.2). 

Таблиця 5.2 

Динаміка зміни висоти рослин кукурудзи і сорго цукрового за 

одновидового і сумісного вирощування, см (середнє за 2013–2016 рр.) 

Сорт, гібрид 

 

Фаза росту і розвитку рослин: 

6–7 

листків 

10–11 

листків 

цвітіння 

волотей 

молочна 

стиглість 

зерна 

воскова 

стиглість 

зерна 

Силосне 42 50,3 147,8 160,9 238,7 259,3 

Довіста 50,7 177,3 198,3 271,2 289,7 

Моніка 350 МВ 53,9 124,5 219,5 232,1 238,6 

Бистриця 400 МВ 54,2 126,0 225,4 241,0 247,5 

Силосне 42 + 

Моніка 350 МВ 
53,8/50,6 126,7/148,6 221,7/162,8 235,2/240,6 240,6/261,3 

Силосне 42 + 

Бистриця 400 МВ 
54,3/50,4 128,6/149,3 228,0/163,4 243,5/241,1 250,1/261,5 

Довіста + Моніка 

350 МВ 
54,0/50,6 127,6/179,8 221,5/200,5 235,5/273,0 239,8/294,5 

Довіста + 

Бистриця 400 МВ 
54,3/50,8 129,7/180,2 227,8/203,6 244,2/273,4 249,7/294,2 

НІР05 0,8 2,6 5,4 6,3 6,7 

 

В період інтенсивного накопичення загальної сухої біомаси обох 

компонентів (у фазі цвітіння волоті), який проходить в найбільш жаркий період 

літа, рослини взаємно пригнічують один одного, конкуруючи за вологу і 
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поживні речовини. В цей період рослини кукурудзи також вищі порівняно з 

сорго цукровим на 21,0–64,6 см. 

Це підтверджується дослідженнями Л. Х. Макарова [220], який відмічає, 

що добовий приріст у висоту сорго цукрового на початку вегетації 

(міжфазний період сходи-кущіння) відносно низький. Більш інтенсивний він – 

в період кущіння-вихід у трубку, а максимальний – у період цвітіння волоті-

формування зерна. 

У фазі молочної та воскової стиглості зерна сорго цукрове перевищує 

кукурудзу на 2,4–54,7 см, як в одновидових, так і в сумісних посівах.  

За рахунок вищої конкуренції за світло в сумісних посівах висота 

рослин кукурудзи і сорго цукрового є вищою на 0,8–2,1 % порівняно з 

одновидовими посівами цих культур. Відповідно максимальні значення цього 

показника були у варіанті сумісної сівби гібрида сорго цукрового Довіста і 

гібрида кукурудзи Бистриця 400 МВ – 294,2 і 249,7 см. 

Сумісні посіви кукурудзи і сорго цукрового – це потужні фотосинтезуючі 

системи, які за здатністю поглинати сонячну енергію перевищують у декілька 

разів природні кормові угіддя, в тому числі луки, пасовища та лісові 

насадження. Листки культур, як відомо, є основним органом фотосинтезу, хоч 

цю роль частково також виконують зелені стебла, суцвіття на початку їх 

утворення і навіть корені (опорні у кукурудзи) [186]. 

Темпи і розміри наростання листкової поверхні в одновидових посівах 

кукурудзи і сорго цукрового значно змінюються порівняно з сумісними 

посівами цих культур (табл. 5.3). 

Площа листкової поверхні у обох культур наростала від фази 6–7 листків 

до фази цвітіння волотей, формуючи максимальні значення в цей період. В 

подальшому, до фази воскової стиглості зерна, вона зменшувалася за рахунок 

відмирання нижніх листків. Це підтверджується В. Д. Паламарчуком і  

О. А. Коваленком [265], які відмічають, що у рослин кукурудзи і сорго 

цукрового інтенсивний розвиток листкової поверхні відбувається до початку 

викидання волоті. У генеративний період розвитку наростання листкової 
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поверхні сповільнюється, оскільки у цей час накопичені внаслідок фотосинтезу 

асимілянти зазнають перерозподілу на користь генеративних органів. 

 Таблиця 5.3 

Площа листкової поверхні кукурудзи та сорго цукрового в одновидових та 

сумісних посівах, тис. м
2
/га (середнє за 2013–2016 рр.) 

Сорт, гібрид 

 

Фаза росту і розвитку рослин: 

6–7 листків 
цвітіння 

волотей 

молочна 

стиглість 

зерна 

воскова 

стиглість 

зерна 

Силосне 42 8,7 52,7 51,3 44,8 

Довіста 9,1 55,1 54,2 48,0 

Моніка 350 МВ 8,5 53,0 52,1 45,6 

Бистриця 400 МВ 8,8 55,4 54,1 48,6 

Силосне 42 + 

Моніка 350 МВ 
8,8 54,6 52,6 45,9 

Силосне 42 + 

Бистриця 400 МВ 
8,9 55,7 54,5 49,2 

Довіста + Моніка 

350 МВ 
8,8 55,3 53,8 48,3 

Довіста + Бистриця 

400 МВ 
9,0 56,1 55,0 49,4 

НІР05 0,4 0,6 0,6 0,5 

 

На початку вегетаційного періоду (у фазі 6–7 листків) площа листкової 

поверхні в одновидових та сумісних посівах була практично однаковою та 

становила 8,5–9,0 тис. м
2
/га. У фазі цвітіння волотей площа листкової поверхні 

в одновидових посівах сорго цукрового становила 52,7 і 55,1 тис.м
2
/га, а у 

кукурудзи 53,0 і 55,4 тис. м
2
/га.  В сумісних посівах цей показник коливався в 

межах 54,6–56,1 тис. м
2
/га, що на 5,7–7,2 % більше ніж при окремому 

вирощуванні кукурудзи і сорго цукрового. 

Одновидові посіви кукурудзи за площею листкової поверхні на 2,3–3,7% 

переважали сорго цукрове. Найбільшу площу листкової поверхні 

(56,1 тис.м
2
/га), у фазі цвітіння волотей, мав сумісний посів гібридів Довіста і 

Бистриця 400 МВ. 
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Для силосування найбільш придатною є біомаса рослин з вмістом сухої 

речовини 30–40 %. При її вмісті менше 20 % погіршуються властивості силосу, 

утворюється значна кількість фільтрату і суттєво знижується потенціал 

утворення біогазу [64, 392]. 

Ми в своїх дослідженнях визначали вміст та урожайність сухої речовини 

кукурудзи та сорго цукрового у різні фази розвитку культур.  У фазі 6–7 

листків за рахунок вищого вмісту сухої речовини (14,2–14,5 %) одновидові 

посіви кукурудзи забезпечували вищу на 2,3–8,9 % урожайність, порівняно з 

сорго цукровим (табл. 5.4).  

Таблиця 5.4 

Накопичення та урожайність сухої речовини у кукурудзи і сорго 

цукрового в одновидових та сумісних посівах (середнє за 2013–2016 рр.) 

Сорт, гібрид 

 

Фаза росту і розвитку рослин: 

6–7 листків 
цвітіння 

волотей 

молочна 

стиглість  

воскова 

стиглість 

зерна 

% т/га % т/га % т/га % т/га 

Силосне 42 12,3 1,6 17,3 7,2 19,2 10,4 22,3 15,1 

Довіста 13,4 2,0 18,2 8,5 20,3 12,4 23,4 17,8 

Моніка 350 МВ 14,2 1,9 20,1 6,5 27,2 11,3 30,7 16,0 

Бистриця 400 

МВ 
14,5 2,1 20,7 7,2 27,6 12,4 32,2 18,1 

Силосне 42+ 

Моніка 350 МВ 
13,3 2,0 18,7 8,8 23,2 14,3 25,3 19,5 

Силосне 42+ 

Бистриця 400 

МВ 

13,4 2,1 19,0 9,3 23,4 14,9 26,0 20,8 

Довіста+ 

Моніка 350 МВ 
13,8 2,2 19,2 9,7 23,8 15,7 25,9 21,4 

Довіста+ 

Бистриця 400 

МВ 

14,0 2,4 19,5 10,2 24,0 16,4 26,6 22,7 
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Починаючи з фази цвітіння волотей і до воскової стиглості зерна, 

кількість зеленої маси і накопичення сухої речовини у сорго цукрового 

перевищують їх у кукурудзи. При цьому вміст сухої речовини у сорго 

цукрового був нижчим, ніж у кукурудзи, на 1,9–9,8 %, залежно від періоду 

обліку. 

За вмістом сухої речовини сумісні посіви кукурудзи та сорго цукрового 

займають проміжне положення порівняно з одновидовими посівами цих 

культур.  Але за рахунок вищої урожайності зеленої маси вихід сухої маси з 1 

га в сумісних посівах був вищим на 8,1–44,0 %, ніж у одновидових кукурудзи. 

Найбільша урожайність сухої маси відмічена у фазі воскової стиглості 

зерна у варіанті сумісної сівби гібридів Довіста і Бистриця 400 МВ – 22,7 т/га. 

За результатами досліджень, отриманими Г. І. Левахіним та ін. [213], в 

фазі молочно-воскової стиглості зерна, при вмісті сухої речовини в рослинах 

кукурудзи 26 %, в сорго цукровому та зерновому цей показник склав 

відповідно 29 і 33 %. Разом з тим, у фазі воскової стиглості зерна, вміст сухої 

речовини в цілих рослинах сорго залишався практично незмінним (28,5–33 %), 

то в кукурудзі він зростав до 39,7 %. Це значне підвищення вмісту сухої 

речовини в рослинах кукурудзи пояснюється інтенсивним утворенням качанів.  

Відповідно до отриманих результатів досліджень найбільшу масу 

рослини кукурудзи і сорго цукрового формували у фазі воскової стиглості 

зерна. Даний показник був практично однаковим у одновидових та сумісних 

посівах і становив у сорту Силосне 42 – 611,8–618,7 г, гібрида Довіста – 725,2–

733,2 г, гібрида Моніка 350 МВ – 1050,4–1063,5 г, гібрида Бистриця 400 МВ  − 

1109,6–1116,4 г (табл. 5.5). 

Аналіз елементів структури врожаю кукурудзи і сорго цукрового 

показує, що при сумісному вирощуванні цих культур зменшується частка 

волоті/качана і листків та зростає частка стебла, порівняно з одновидовими 

посівами. Так, у одновидовому посіві гібрида кукурудзи Моніка 350 МВ і 

Бистриця 400 МВ частка качанів становить 42,1 і 41,4 %, а при вирощуванні з 

сорго цукровим – 40,4–40,5 % і 40,6–40,7 %.  
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Таблиця 5.5 

Вміст листя, стебел качанів і волотей в зеленій масі кукурудзи і сорго 

цукрового (фаза воскової стиглості зерна) (середнє за 2013–2016 рр.) 

Сорт, гібрид 

Вміст від загальної маси* 

листя стебел качанів волотей 

г % г % г % г % 

Силосне 42 68,7 11,2 428,6 70,1 – – 114,5 18,7 

Довіста 86,7 11,8 514,3 70,1 – – 132,2 18,0 

Моніка 350 МВ 153,2 14,4 462,5 43,5 447,8 42,1 – – 

Бистриця 400 МВ 165,0 14,8 489,1 43,8 462,3 41,4 – – 

Силосне 42 + 

Моніка 350 МВ 

59,8 11,2 451,7 73,3 – – 104,4 17,0 

147,3 14,0 478,1 45,5 425,0 40,5 – – 

Силосне 42 + 

Бистриця 400 МВ 

63,4 10,2 452,6 73,2 – – 102,7 16,6 

157,0 14,1 502,5 45,3 450,1 40,6 – – 

Довіста + Моніка 

350 МВ 

82,4 11,4 520,3 71,7 – – 122,5 16,9 

150,2 14,2 480,7 45,4 427,6 40,4 – – 

Довіста + 

Бистриця 400 МВ 

83,5 11,4 525,1 72,0 – – 120,8 16,6 

156,1 14,0 506,0 45,4 453,5 40,7 – – 

НІР05 6,9  9,5  8,7  2,1  

Примітка.*В сумісних посівах перша строчка показники сорго цукрового, друга – кукурудзи 

В одновидових посівах сорту сорго цукрового Силосне 42 частка волоті 

була на рівні 18,7 %, гібрида Довіста 18,0 %, а при сумісному вирощуванні з 

кукурудзою – 16,6–17,0 % і 16,6–16,9 %. Вміст листків кукурудзи і сорго 

цукрового також вищий в одновидових посівах – 11,2–11,8 і 14,4–14,8 %, і за 

рахунок інших компонентів зменшується в сумісних посівах на 0,8–0,9 % у 

сорго цукрового та на 0,2–0,8 % у кукурудзи. 

За врожайністю зеленої маси сорго цукрове перевищує кукурудзу. Так, в 

середньому за роки досліджень, сорго цукрове у одновидовому посіві 

забезпечує урожайність зеленої маси 67,8–76,1 т/га, що на 11,6–24,0 т/га вище, 

ніж у кукурудзи (табл. 5.6).  
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Таблиця 5.6 

Урожайність зеленої маси кукурудзи і сорго цукрового в одновидових та 

сумісних посівах, т/га 

Сорт, гібрид 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. Середня 

Силосне 42 71,8 73,9 45,9 79,5 67,8 

Довіста 80,2 82,7 51,2 90,1 76,1 

Моніка 350 МВ 53,6 57,5 40,3 57,0 52,1 

Бистриця 400 МВ 57,8 61,2 43,2 62,7 56,2 

Силосне 42 + Моніка 350 МВ 80,7 84,9 53,2 88,5 76,8 

Силосне 42 + Бистриця 400 МВ 83,6 87,5 55,3 92,4 79,7 

Довіста + Моніка 350 МВ 86,6 91,0 57,0 95,9 82,6 

Довіста + Бистриця 400 МВ 89,5 93,6 59,0 99,9 85,5 

НІР05 2,5 2,6 2,1 3,0 2,8 
 

За сумісної сівби цих культур, в середньому по досліду, врожайність 

зеленої маси на 9,0–30,5 т/га була вищою порівняно з одновидовою сівбою. 

Найвищий рівень урожайності зеленої маси відмічено за сумісного 

вирощування гібридів кукурудзи і сорго цукрового Довіста і Бистриця 400 МВ 

– 85,5 т/га. 

При заміні гібрида Бистриця 400 МВ на Моніка 350 МВ урожайність 

зменшується на 3,4 % до 82,6 т/га. Застосування як компонента суміші сорту 

сорго цукрового Силосне 42 дозволяє отримати урожайність зеленої маси на 

рівні 76,8–79,7 т/га, що на 5,6–5,8 т/га менше порівняно з варіантами де 

висівали гібрид Довіста. 

Результати наших досліджень, підтверджуються даними С. К. Абеуова 

[1], який вказує, що змішаний посів кукурудзи і сорго перевершує по 

продуктивності одновидовий кукурудзи на 27 %. Найбільший вихід зеленої 

маси і основних поживних речовин спостерігається при збиранні кукурудзи у 

фазі формування зерна, а сорго – в молочно-восковій стиглості зерна.  

У наших дослідженнях урожайність зеленої маси кукурудзи і сорго 

цукрового залежала від гідротермічних умов вегетаційних періодів. Так, в 
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більш сприятливих за вологозабезпеченістю 2013–2014 рр. і 2016 р. вона була 

вищою на 24,6–43,2 % порівняно з несприятливим 2015 роком.  

Застосування сумісних посівів сорго з гібридами кукурудзи різного ФАО 

сприяє підвищенню врожайності на 57,4 %, збору сухої речовини на 30,8% 

порівняно з одновидовими посівами кукурудзи. Використання сумісних посівів 

гібрида кукурудзи ФAO 290 та сорго дає змогу збільшити врожайність на 9,0 та 

8,1 %, збір сухої речовини – на 5,9 та 8,1 %, порівняно з застосуванням інших 

гібридів кукурудзи [134]. 

Більш висока урожайність біомаси має першочергове значення для 

оцінки виробництва біогазу з одиниці площі. Питомий вихід метану з деяких 

сортів сорго цукрового є високим, але через скорочення врожайності біомаси 

вихід метану з 1 гектара був нижчим [464]. 

Аналіз виходу біогазу з кукурудзи і сорго цукрового свідчить, що 

залежно від варіанта досліду, за одновидової сівби він становив у сорго 

цукрового 6,1–7,2 тис. м
3
/га і у кукурудзи – 8,0–9,1 тис. м

3
/га. За сумісної сівби 

він був в межах 8,8–10,3 тис. м
3
/га, що більше на 3,4–20,3 % і 35,1–54,5 % 

порівняно з одновидовими посівами цих культур (рис. 5.2). 
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Рис. 5.2 Розрахунковий вихід біогазу кукурудзи і сорго цукрового в 

одновидових та сумісних посівах, тис. м
3
/га (середнє за 2013–2016 рр.) 
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Регресійні залежності між розрахунковим виходом біогазу і урожайністю 

зеленої маси та вмістом сухої речовини у рослинах кукурудзи і сорго 

цукрового наведено на рис. 5.3 і 5.4. 
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Рис. 5.3 Регресійна залежність між урожайністю зеленої маси та 

розрахунковим виходом біогазу в одновидових та сумісних посівах 

кукурудзи і сорго цукрового 
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Рис. 5.4 Регресійна залежність між вмістом сухої речовини в рослинах 

кукурудзи і сорго цукрового та розрахунковим виходом біогазу в 

одновидових та сумісних посівах  
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Кореляційно-регресійний аналіз дозволив виявити відмінності у 

формуванні поліноміальних трендових значень, які мають високі значення 

коефіцієнта детермінації (R² = 0,83–0,88), що свідчить про тісний взаємозв’язок 

досліджуваних показників. Теоретичні лінії регресії залежності урожайності 

зеленої маси та розрахункового виході біогазу у одновидових посівах 

кукурудзи і сорго цукрового мають практично однакову спрямованість, але в 

залежності між вмістом сухої речовини в рослинах кукурудзи і сорго 

цукрового та розрахунковим виходом біогазу сумісні посіви займають 

проміжне місце між одновидовими цих культур. 

Отже, порівняно з одновидовими посівами кукурудзи і сорго цукрового, 

встановлено вищу продуктивність сумісних посівів цих культур. При цьому 

зростання врожайності зеленої маси і виході біогазу, порівняно з кукурудзою 

становило, в середньому, 49,8 і 13,4 %, а з сорго цукровим – 13,0 і 44,5%. 

Максимальну врожайність зеленої маси і розрахунковий вихід біогазу 

отримано при сумісному вирощуванні гібрида сорго цукрового Довіста і 

гібрида кукурудзи Бистриця 400 МВ – 85,5 т/га і 10,3 тис. м
3
/га. 

 

5.2 Розробка раціональних прийомів внесення мінеральних добрив у 

сумісних посівах 

Кукурудза і сорго для формування врожаю в першу чергу потребують 

такі поживні елементи, як азот, фосфор, калій, кальцій, магній і інші, що мають 

найважливіше значення для утворення вегетативних і репродуктивних органів. 

У ґрунті міститься значна кількість мінеральних елементів, однак рухливість їх 

дуже низька і тому вони не можуть засвоюватися рослинами в кількостях, 

необхідних для формування високих урожаїв [3]. 

За  біологічними  особливостями  рослини  сорго  на  початковому етапі 

вегетації (перші 5–6 тижнів) менше поглинають поживних речовин і 

потребують їх у легкодоступних формах, особливо у фазі виході в трубку–

початку викидання волоті. Максимальна потреба в азоті відмічається в період 

інтенсивного росту рослин – через 20–35 діб після сходів. Активне поглинання 
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азоту продовжується в період інтенсивного росту  й формування  генеративних 

органів (за 10–15 діб до початку викидання волоті та 10–15 діб після цвітіння) 

[184]. 

Кукурудза до утворення першого надземного вузла росте дуже повільно, 

її коренева система слабо розвинена і неспроможна інтенсивно поглинати 

поживні речовини з ґрунту. Від наявності елементів живлення, особливо 

фосфору, залежить кількість качанів на рослині та зерен на них. У фазі 7–8 

листків кукурудзи рослини ростуть інтенсивно. Поліпшення мінерального 

живлення в цей період збільшує озерненість качанів, підвищує якість зерна. 

Нестача елементів живлення в період від сходів до 7–8 листків у подальшому 

не покривається, бо саме в цей час формуються стебло, коренева система і 

генеративні органи. Засвоєння елементів живлення рослинами досягає 

максимуму до моменту викидання волотей і приймочок маточки [68, 429]. 

J. Sowiński і A.  Liszka-Podkowa [507] зробили висновок, що внесення 

підвищених доз азотних добрив не впливає на урожайність зеленої та сухої 

маси сорго і кукурудзи. Існувала лише незначна тенденція до збільшення 

врожайності під впливом підвищення рівня доз азотних добрив. Але згідно 

даних Kozłowski та ін. [448] більша врожайність сухої маси була у кукурудзи 

порівняно з сорго. J. Księżak і M. Machul [449] встановили, що при збільшенні 

дози азотних добрив з 120 до 160 кг/га д.р., виявлено суттєве підвищення 

врожайності зеленої маси кукурудзи і незначне сорго цукрового.  

Підвищення продуктивності кукурудзи і сорго цукрового тісно 

пов’язано з внесенням органічних і мінеральних добрив. Орієнтовні дози 

мінеральних добрив при вирощувані кукурудзи, які рекомендовані науковими 

установами України, становлять для зони Степу – N45-60P45-60K30, для Лісостепу 

– N90Р90К60, Полісся – N90-120Р60-90К60-90 [290]. Однак існуючі рекомендації з 

внесення добрив майже не враховують біологічні властивості гібридів, які 

відрізняються тривалістю вегетаційного періоду, походженням та 

адаптивністю до конкретних ґрунтово-кліматичних умов і здатні виявляти 

індивідуальні особливості поглинання поживних речовин кукурудзи [147].  
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Найвища врожайність сорго цукрового гібрида Медовий (74,6 т/га) 

відмічена за дворазового внесення азотних добрив (у передпосівну 

культивацію N45, підживлення N45) на фоні P60K60 під глибоку оранку. 

Застосування дози добрив N90P60K60 під  цукрове сорго формувало в ґрунті 

негативний баланс азоту – 50–70, калію – 120–150 на фоні зрівноваженого 

балансу фосфору +1–7 кг/га [167]. 

Але вказані вище дослідження проводилися в одновидових посівах 

кукурудзи і сорго цукрового, в той же час дані стосовно мінерального 

живлення цих культур в сумісних посівах практично відсутні. 

Згідно даних наших досліджень показники польової схожості насіння 

кукурудзи в одновидових посівах становили 75,4–80,4 %, сорго цукрового – 

73,5–76,5 %, а у сумісних посівах – 74,3–79,4 і 72,8–76,0 % (табл. 5.7). 

Таблиця 5.7 

Польова схожість насіння гібридів кукурудзи Моніка 350 МВ і сорго 

цукрового Довіста в одновидових та сумісних посівах, залежно від доз 

внесених добрив, % (середнє за 2013–2016 рр.) 

Спосіб сівби 
Без 

добрив 
N80P80K80 N100P100K100 N120P120K120 

Одновидовий (сорго цукрове) 76,5 75,1 74,3 73,5 

Одновидовий (кукурудза) 80,6 78,7 76,2 75,4 

Сумісний* 79,4/76,0 77,2/75,0 75,5/74,1 74,3/72,8 

*Примітка. Тут і далі в таблицях чисельник – показники кукурудзи, знаменник – сорго цукрового 

 

У обох культурах відмічено зменшення польової схожості насіння за 

збільшення доз добрив у сумісних посівах порівняно з одновидовими. У 

гібрида кукурудзи Моніка 350 МВ показники польової схожості були вищими 

на 1,4–4,1 % порівняно з гібридом сорго цукрового Довіста.  

Застосування мінеральних добрив дало змогу підвищити висоту рослин 

кукурудзи і сорго цукрового, як в одновидових, так і в сумісних посівах, на 

8,9–26,7 %, площу листкової поверхні на 23,6–49,7 %, діаметр стебла на 5,9–

18,3 %, масу однієї рослини на 21,3–48,5 %, порівняно з варіантами без їх 
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внесення (табл. 5.8).  

Таблиця 5.8 

Зміна біометричних показників рослин кукурудзи і сорго цукрового під 

впливом доз добрив в одновидових і сумісних посівах  

(середнє за 2013–2016 рр.) 

Спосіб 

сівби 
Доза добрив 

Висота 

рослин, см 

Площа 

листків, 

см
2
/рослину 

Діаметр 

стебла, см 

Маса однієї 

рослини, г 

Одновидови

й (сорго 

цукрове) 

Без добрив 242,4 39,4 1,7 420,1 

N80P80K80 271,3 48,7 1,8 572,0 

N100P100K100 287,1 51,4 1,9 594,5 

N120P120K120 307,2 53,6 2,0 619,8 

Одновидови

й 

(кукурудза) 

Без добрив 226,7 43,5 2,3 683,2 

N80P80K80 238,4 57,8 2,5 856,4 

N100P100K100 244,3 60,7 2,6 942,7 

N120P120K120 249,8 65,4 2,7 1012,5 

Сумісний 

Без добрив 230,1/248,3 39,1/33,2 2,0/1,5 598,3/379,5 

N80P80K80 245,3/284,2 51,2/42,0 2,3/1,6 789,3/521,4 

N100P100K100 250,2/2950 52,9/47,6 2,5/1,8 868,2/542,5 

N120P120K120 257,6/316,8 59,8/50,1 2,6/1,9 918,7/588,4 

НІР05 9,6 4,8 0,2 12,3 
 

Найвищі значення морфо-біологічних показників кукурудзи і сорго 

цукрового були за внесення максимальної дози добрив (N120P120K120) як за 

одновидової, так і сумісної сівби. 

За висотою рослин гібрид сорго цукрового Довіста перевищував гібрид 

кукурудзи Моніка 350 МВ на 15,7–57,4 см, але мав меншу на                                    

4,1–11,8 см
2
/рослину площу листкової поверхні, менший на 0,5–0,7 см діаметр 

стебла та меншу на  263,1–406,5 г масу однієї рослини. 

За сумісної сівби кукурудзи і сорго цукрового відмічено підвищення на 

3,6–7,8 % висоти рослин та зменшення на 5,7–8,9 % площі листкової поверхні, 

на 4,3–6,7 % діаметра стебла і на 12,3–17,6 % маси однієї рослини, порівняно з 

одновидовими посівами цих культур.  

Згідно даних, отриманих J. Księżak та ін. [450], рослини сорго цукрового 

мали більшу висоту, ніж кукурудзи, і середні відмінності між ними, в 
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залежності від року, коливалися від 30 до 90 см. В той же час, під впливом 

підвищених доз азотних добрив, спостерігали збільшення висоти рослин сорго 

тільки в один рік, в той час як в інші роки азотні добрива мали незначний 

вплив на цей показник.  

В наших дослідженнях у фазі воскової стиглості зерна, за одновидової 

сівби, спостерігається зменшення площі листкової поверхні кукурудзи та сорго 

цукрового на 0,22–6,20 %, порівняно з їх сумісною сівбою (табл. 5.9).  

Таблиця 5.9 

Показники фотосинтетичної діяльності одновидових і сумісних посівів 

кукурудзи і сорго цукрового (середнє за 2013–2016 рр.) 

Спосіб сівби 
Доза 

добрив 

Площа 

листкової 

поверхні, 

тис. м
2
/га 

Фотосинтетичний 

потенціал, млн 

м
2
×діб/га 

Чиста 

продуктивність 

фотосинтезу, г/м
2 × 

добу 

Сорго цукрове 

гібрид Довіста 

(одновидовий) 

Без добрив 42,38 2,93 4,49 

N80P80K80 51,25 3,67 5,34 

N100P100K100 53,52 3,91 5,78 

N120P120K120 55,32 4,13 6,08 

Кукурудза 

гібрид Моніка 

350 МВ 

(одновидовий) 

Без добрив 41,15 2,36 4,21 

N80P80K80 49,07 3,14 4,98 

N100P100K100 50,31 3,49 5,39 

N120P120K120 52,36 3,88 5,86 

Кукурудза 

(гібрид Довіста)+ 

сорго цукрове 

(гібрид Моніка 

350 МВ) 

(сумісний) 

Без добрив 43,02 2,75 4,53 

N80P80K80 51,66 3,54 5,37 

N100P100K100 53,64 3,85 5,81 

N120P120K120 55,46 4,17 6,21 

 

Зменшення фотосинтетичного потенціалу становило 1,3–16,2 %, а чистої 

продуктивності фотосинтезу – 0,6–5,3 %. Вищі показники фотосинтетичної 

діяльності були у сумісних посівах, порівняно з одновидовими посівами 

кукурудзи, а суттєвої достовірної різниці з одновидовими посівами сорго 

цукрового не відмічено. 
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При застосуванні мінеральних добрив спостерігається підвищення на 

2,5–20,1 % площі листкової поверхні, на 5,9–33,1 % фотосинтетичного 

потенціалу і на 6,8–18,3 % чистої продуктивності фотосинтезу, порівняно з 

неудобреними ділянками. Максимальні значення вказаних показників були на 

варіанті сумісної сівби кукурудзи і сорго цукрового та фоні N120P120K120  –  

55,46 тис. м
2
/га, 4,17 млн м

2
×діб/га, 6,21 г/м

2
×добу. 

За даними Л. Х. Макарова [220], площа асиміляційної поверхні, вміст 

хлорофілу в листках та фотосинтетичний потенціал максимальних значень 

досягали в сорго цукрового за внесення N30P60K30. На величину показника 

чистої продуктивності фотосинтезу добрива не мали суттєвого впливу. Але 

іншої думки дотримується В. П. Бондаренко [38], який відмічає, що мінеральні 

добрива (N180P90), головним чином азотні, підвищували фотосинтетичний 

потенціал, продуктивність фотосинтезу, і, як результат – загальну 

фотосинтетичну активність рослин сорго цукрового.  

Урожайність сорго знижується тільки тоді, коли дефіцит вологи 

відбувався до цвітіння, а врожайність кукурудзи знижується за дефіциту 

вологи як у вегетативний, так і в репродуктивний період [424, 472]. Крім того, 

дефіцит у фазі цвітіння має більший вплив на кукурудзу, ніж на сорго [424].  

Вищі показники вологозабезпечення були за сумісної сівби кукурудзи та 

сорго цукрового 494,8–518,8 мм, дещо менші за одновидової сівби сорго 

цукрового – 495,6–516,8 мм і мінімальні за одновидової сівби кукурудзи – 

472,6–498,5 мм (табл. 5.10). 

Запаси вологи перед збиранням були мінімальними за сумісної сівби з 

застосуванням максимальної дози добрив і, відповідно, загальні витрати вологи 

за вегетацію були найвищими на цих варіантах. 

Коефіцієнт водоспоживання за одновидової сівби сорго цукрового 

становив 49,0–66,7 м
3
/т, кукурудзи – 71,8–107,8 м

3
/т, за сумісної сівби – 47,9–

64,4 м
3
/т. Тобто при сумісному вирощуванні цей показник був меншим на 2,2–

3,6 % і 49,6–67,6 % порівняно з одновидовими посівами кукурудзи та сорго 

цукрового.  
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На варіантах із внесенням мінеральних добрив коефіцієнт 

водоспоживання був вищим на 18,8–33,4 % порівняно з неудобреними 

ділянками, як за одновидової сівби, так і сумісної. 

Таблиця 5.10 

Вологозабезпеченість та водоспоживання рослин кукурудзи та сорго 

цукрового під дією різних доз добрив (середнє за 2013–2016 рр.) 
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Одновидовий 

(сорго 

цукрове) 

Без добрив 495,6 103,6 392,0 66,7 

N80P80K80 506,8 96,4 410,4 53,9 

N100P100K100 510,3 94,3 416,0 51,2 

N120P120K120 516,8 92,7 424,1 49,0 

Одновидовий 

(кукурудза) 

Без добрив 472,6 112,5 360,1 107,8 

N80P80K80 486,2 101,4 384,8 80,6 

N100P100K100 492,3 95,6 396,7 76,8 

N120P120K120 498,5 91,5 407,0 71,8 

Сумісний 

Без добрив 494,8 102,8 392,0 64,4 

N80P80K80 507,4 96,2 411,2 52,2 

N100P100K100 512,3 95,0 417,4 50,0 

N120P120K120 518,8 92,5 426,3 47,9 

НІР05 3,2 2,3 3,6 1,4 

 

Коефіцієнт детермінації (R²=0,95) вказує на високий рівень взаємозв’язку 

між сумарною вологозабезпеченістю і урожайністю зеленої маси кукурудзи і 

сорго цукрового (рис. 5.5). З підвищенням рівня вологозабезпечення та рівня 

мінерального живлення спостерігається зростання урожайності зеленої маси 

кукурудзи і сорго цукрового як в одновидових, так і в сумісних посівах. 

Результати наших досліджень підтверджуються даними А.О. Січкаря 

[306], який зазначає, що коефіцієнти водоспоживання у змішаних посівах 
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кукурудзи та зернобобових культур були нижчими порівняно з одновидовими 

посівами кукурудзи. Використання ґрунтової вологи сумісними посівами 

кукурудзи і сорго цукрового  майже не відрізняється від їх одновидових 

посівів, і в бінарних, і полівидових сумішках цей показник збільшується лише 

на 5–8 мм [230]. 

 

Рис. 5.5. Регресійна залежність між сумарною вологозабезпеченістю і 

урожайністю зеленої маси кукурудзи і сорго цукрового 

 

Внесення мінеральних добрив позитивно впливало на підвищення частки 

листків, качанів та волотей як за одновидової, так і сумісної сівби кукурудзи і 

сорго цукрового (табл. 5.11).  

Так, у гібрида сорго цукрового Довіста за одновидової сівби на варіантах 

без внесення мінеральних добрив частка листків становила 11,0 %, волотей 

16,0%, при внесені N120P120K120 – 11,8 і 18,1 %. У гібрида кукурудзи Моніка 350 

МВ частка листків і качанів становила 14,1 і 41,6 % та 14,8 і 42,4 %. В той же 

час при внесені добрив спостерігається зменшення частки стебел у обох 

культур на 0,3–2,9 %. За сумісної сівби кукурудзи і сорго цукрового 

зменшується маса та частка листків, качанів та волотей, порівняно з 

одновидовою сівбою та збільшення на 0,3–0,7 % частки стебел. 
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Таблиця 5.11 

Структура рослин кукурудзи і сорго цукрового залежно від доз добрив в 

одновидових і сумісних посівах (середнє за 2013–2016 рр.) 

Спосіб сівби 
Доза 

добрив 

Листків Стебел Качанів Волотей 

г % г % г % г % 

Сорго цукрове 

(одновидовий) 

Без добрив 77,3 11,0 511,4 73,0 – – 112,2 16,0 

N80P80K80 87,8 11,7 530,1 70,4 – – 135,6 18,0 

N100P100K100 89,6 11,7 538,4 70,2 – – 138,5 18,1 

N120P120K120 91,7 11,8 544,6 70,1 – – 140,3 18,1 

Кукурудза 

(одновидовий) 

Без добрив 145,7 14,1 428,1 43,6 408,5 41,6 – – 

N80P80K80 152,3 14,5 461,2 43,4 448,2 42,2 – – 

N100P100K100 158,7 14,7 466,2 43,0 458,8 42,3 – – 

N120P120K120 160,4 14,8 471,0 42,9 465,7 42,4 – – 

Кукурудза + 

сорго цукрове 

(сумісний) 

Без добрив 
144,9

/74,7 

14,0/

10,7 

430,4/

516,6 

44,0/

73,6 
403,5 41,2 109,8 15,7 

N80P80K80 
151,6

/84,7 

14,3/

11,3 

463,8/

531,9 

43,7/

70,8 
445,2 42,0 134,2 17,9 

N100P100K100 
158,0

/87,6 

14,6/

11,4 

469,3/

541,5 

43,3/

70,7 
456,4 42,1 137,3 17,9 

N120P120K120 
159,7

/90,8 

14,6/

11,7 

474,5/

547,8 

43,2/

50,5 
463,1 42,2 138,4 17,8 

 

У всі фази росту та розвитку кукурудзи і сорго цукрового відмічено 

тенденцію до зменшення вмісту сухої речовини при підвищенні рівня 

удобрення (рис. 5.6). 
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Рис. 5.6 Вплив рівня удобрення на вміст сухої речовини в рослинах 

кукурудзи і сорго цукрового, % (середнє за 2013–2016 рр.) 
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Так, за сумісної сівби, на неудобрених варіантах, вміст сухої речовини 

становив у фазі цвітіння волотей 11,3 %, фазі молочної стиглості зерна – 24,8%, 

фазі воскової стиглості зерна – 27,5 %. За внесення дози добрив N80P80K80 – 

10,8; 24,24 27,0 %, N100P100K100 – 10,5; 24,0; 26,9 %, N120P120K120 – 10,4; 23,9; 

26,7%. Аналогічна тенденція була і за одновидової сівби цих культур.  

У середньому за роки досліджень максимальна врожайність зеленої маси 

отримана за сумісної сівби кукурудзи і сорго цукрового на фоні внесення 

N120P120K120 – 89,0 т/га, що вище порівняно з контрольним варіантом на 28,1 т/га 

або 46,1 % (табл. 5.12.). При внесенні N100P100K100 приріст врожаю становив     

22,7 т/га, N80P80K80 – 17,8 т/га. 

Таблиця 5.12 

Вплив рівня мінерального живлення на урожайність зеленої маси 

кукурудзи і сорго цукрового в одновидових і сумісних посівах, т/га 

Спосіб сівби 

(фактор А) 
Доза добрив 
(фактор В) 

2013 р. 2014 р.  2015 р. 2016 р. Середня 

Сорго цукрове 

(одновидовий) 

Без добрив 62,5 63,2 44,3 65,2 58,8 

N80P80K80 82,5 81,3 55,6 85,1 76,1 

N100P100K100 87,3 87,0 58,7 91,8 81,2 

N120P120K120 92,7 94,5 62,3 96,9 86,6 

Кукурудза 

(одновидовий) 

Без добрив 33,5 35,6 28,0 36,5 33,4 

N80P80K80 51,4 50,2 36,7 52,7 47,8 

N100P100K100 54,3 55,1 40,3 56,8 51,6 

N120P120K120 59,4 60,3 45,1 62,0 56,7 

Кукурудза + 

сорго цукрове 

(сумісний) 

Без добрив 65,1 66,2 45,0 67,3 60,9 

N80P80K80 85,3 84,6 57,6 87,4 78,7 

N100P100K100 90,1 89,2 60,4 94,5 83,6 

N120P120K120 95,6 96,3 63,5 100,4 89,0 

НІР05, т/га, 

для 

А 2,3 2,4 1,9 2,5  

В 2,6 2,5 2,1 2,7  

АВ 5,1 5,2 4,6 5,4  

 

За одновидової сівби сорго цукрового урожайність зеленої маси була в 

межах 58,8–86,6 т/га, або на 2,7–3,6 % меншою порівняно з сумісним 

вирощуванням з кукурудзою. Одновидова сівба кукурудзи призводить до 

зменшення урожайності на 56,9–82,3 % відносно сумісних посівів з сорго 
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цукровим. 

Найвищий рівень продуктивності кукурудзи і сорго цукрового був у 2016 р. 

– 65,2–96,9 т/га і 36,5–62,0 т/га, а за сумісної сівби – 67,3–100,4 т/га. В 2015 р. 

за рахунок несприятливих погодних умов урожайність зеленої маси була 

меншою на 23,2–29,8 % і становила у сорго цукрового – 44,3–62,3 т/га, 

кукурудзи – 28,0–45,1 т/га, а у сумісних посівах – 45,0–63,5 т/га. 

Результати наших досліджень співпадають з даними О. О. Марчук [226], 

в яких урожайність зеленої маси сорго цукрового зростає на 57 % при 

застосуванні N160P160K160 порівняно з варіантами без добрив. В дослідженнях 

Н. Я. Гетман і І. П. Сатановської  [63] за внесення азотних добрив у дозі N135 

урожайність зеленої маси кукурудзи гібрида Білозірський 295 СВ становила 

81,6 т/га, а у гібрида Моніка 350 МВ – 79,2 т/га. Але згідно результатів 

отриманих М. Ю. Костеріним і М.М. Нафіковим [194] при внесені N100P60K100, 

не спостерігалося підвищення врожайності зеленої маси сумісних посівів 

кукурудзи з зернобобовими порівняно з одновидовими посівами цієї культури.  

Максимальна урожайність сухої маси відмічена за сумісного 

вирощування гібридів сорго цукрового Довіста і кукурудзи Моніка 350 МВ на 

фоні внесення мінеральних добрив N120P120K120 – 23,8 т/га (рис. 5.7). 
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Рис. 5.7 Урожайність сухої маси в одновидових і сумісних посівах 

кукурудзи і сорго цукрового, т/га (середнє за 2013–2016 рр.) 
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На варіантах без внесення добрив урожайність сухої маси становила 14,1 

і 10,4 та 16,8 т/га відповідно за одновидового та сумісного вирощування 

кукурудзи і сорго цукрового. Застосування добрив, залежно від варіанта 

досліду, підвищує урожайність сухої маси на 26,7–64,7 %, порівняно з 

неудобреними ділянками. За сумісного вирощування кукурудзи і сорго 

цукрового урожайність сухої маси була вищою на 39,7–62,3 % і 17,4–19,2 % 

порівняно з одновидовими посівами цих культур. 

Ці дані підтверджуються дослідженнями В. Л. Курила та ін. [452], які 

вказують, що внесення мінеральних добрив сприяло посиленому накопиченню 

сухої речовини рослинами сорго цукрового. У фазі повної стиглості найвищі 

показники накопичення сухої речовини показали сорт Фаворит (вміст сухої 

речовини у листках за максимальної дози добрив – 35,93 %, у стеблах – 

29,30%) та гібрид Медовий (35,42 і 28,40 %). 

За сумісного вирощування кукурудзи і сорго цукрового, залежно від 

рівня мінерального живлення, розрахунковий вихід біогазу становив                

5,6–10,7 тис. м
3
/га. За одновидового вирощування сорго цукрового                               

5,6–8,0 тис. м
3
/га, кукурудзи – 5,2–8,5 тис. м

3
/га (рис. 5.8).  
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3
/га (середнє за 2013–2016 рр.) 
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Не дивлячись на вищий вміст сухої речовини у рослинах кукурудзи, 

порівняно з сорго цукровим, розрахунковий вихід біогазу був практично 

однаковим за їх одновидового вирощування. За сумісних посівів цих культур 

відмічено підвищення на  32,1–33,4 % і 25,6–42,1 % виході біогазу, за рахунок 

вищої урожайності зеленої маси. 

При застосуванні добрив збільшення розрахункового виході біогазу 

становило 2,1–3,4; 2,6–4,2 і 2,9–4,5 тис. м
3
/га, порівняно з варіантами без їх 

внесення, відповідно за одновидового і сумісного вирощування кукурудзи і 

сорго цукрового. 

За даними S.  Amaducci  та ін. [377], на потенціал виході метану з 

кукурудзи і сорго цукрового не впливає азотне живлення і він був вищим у 

кукурудзи (653,8 л/кг субстрату), ніж у сорго (548,4 л/кг субстрату). Вміст 

метану в біогазі становив 55 % для обох культур. 

Отже, застосування мінеральних добрив забезпечує зростання 

біометричних показників рослин кукурудзи і сорго цукрового (висоти рослин, 

площі листкової поверхні, діаметру стебла, маси однієї рослини) як в 

одновидових, так і в сумісних посівах, порівняно з варіантами без їх внесення.  

Доведено перевагу сумісних посівів кукурудзи і сорго цукрового, на фоні 

внесення мінеральних добрив N120P120K120. Порівняно з варіантами без внесення 

добрив і одновидовими посівами цих культур, приріст урожайності сухої маси 

становив 12,1–15,2 т/га, зеленої маси – 30,2–55,6 т/га. 

 

5.3 Вплив густоти стояння рослин і ширини міжрядь на 

продуктивність сумісних посівів кукурудзи та сорго цукрового 

Важливою умовою отримання високих урожаїв кукурудзи та сорго 

цукрового в умовах природного зволоження (без зрошення) є правильний 

підбір норми висіву, що сприяє формуванню якісних агроценозів з 

домінуванням культурних рослин і низькою участю бур’янів. Тому 

встановлення оптимальної густоти стояння є однією з важливих умов 

отримання високих урожаїв кукурудзи та сорго цукрового [193].  
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Зі способом сівби і густотою стояння рослин тісно пов’язані такі важливі 

функції рослин, як: мінеральне живлення, транспірація, фотосинтетична 

діяльність, водоспоживання тощо. Крім того, ці фактори різною мірою 

різносторонньо впливають на мікроклімат у посівах, біологічні процеси в ґрунті, а 

також на характер розповсюдження хвороб, шкідників, бур’янів і ступінь їх 

шкодочинності. За допомогою зміни розмірів і форми площі живлення рослин 

сорго цукрового можна регулювати такі процеси, як: інтенсивність кущіння, 

рівномірність і швидкість дозрівання зерна [36]. 

В сумісних посівах урожайність залежить від оптимального 

співвідношення компонентів і їх густоти на одиниці площі. У виборі 

оптимальної площі живлення рослин визначальними є біологічні особливості 

гібрида або сорту. Продуктивність гібридів кукурудзи і сорго цукрового в 

сумісних посівах змінюється із зміною густоти стояння та ширини міжрядь 

[31]. 

Формування оптимальної густоти стояння рослин кукурудзи та сорго 

цукрового, при різних способах розміщення на одиниці площі є важливим 

агротехнічним прийомом для підвищення продуктивності цих культур.  

Правильне просторове і кількісне розміщення рослин на площі – необхідна 

умова реалізації сортових (гібридних) особливостей кожної культури. 

Оптимальна густота стояння рослин, достатня кількість поживних речовин, 

вологи, світла й тепла сприяють утворенню оптимальної для даного виду і 

сорту польової культури  площі листкової поверхні. Для забезпечення 

запланованої густоти посіву враховують не лише посівну придатність насіння, 

а й польову схожість у конкретних умовах поля, а також виживання рослин у 

процесі вегетації [17, 344]. 

Спосіб сівби і густота стояння рослин залежать від морфологічних 

особливостей сортів, тривалості періоду їх вегетації. Так, ранньостиглі гібриди 

кукурудзи та сорго цукрового, які розвивають меншу вегетативну масу, сіють 

густіше, а пізньостиглі – більш розріджено [223]. 

Для покращання якості корму Л. В. Коломієць та ін. [188] рекомендують 
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на чорноземах звичайних вирощувати кукурудзу і сорго у сумісних посівах та з 

підсівом сої з міжряддям 70 см. 

Встановлена залежність  продуктивності сумісних посівів від ширини 

міжрядь. Так, трикомпонентна сумішка кукурудзи з соєю та люпином була 

більш продуктивна при сівбі з міжряддям 45 см, а при сівбі кукурудзи з 

кормовими бобами, кукурудзи з соєю, кукурудзи з люпином (два рядки + один 

рядок та чотири рядки + два рядки) перевагу має ширина міжрядь 70 см. 

Найбільш урожайною відмічена сумішка кукурудзи з соєю, де приріст зеленої 

маси становив 12,2–17,1 т/га [12]. 

Кукурудзу середньоранніх гібридів на силос і зерно можна вирощувати з 

міжряддям 45 см замість 70 см. В таких посівах різко зменшується 

проникнення світла на поверхню ґрунту, тому забур’яненість поля 

зменшується, спрощується і здешевлюється догляд за рослинами. Для кращого  

затінення поверхні ґрунту певне значення має і добір гібридів, листки в яких 

орієнтовані в міжряддя [332]. 

За даними В. В. Смолянінова та ін. [312], кукурудза на силос у суміші з 

соєю при посіві з шириною міжрядь 45 см збільшила урожай зеленої маси на 

8–12 %, порівняно з таким же варіантом з міжряддям 70 см. 

Найбільш розповсюджений спосіб сівби сорго та кукурудзи є 

широкорядний з міжряддям 70 см. В зоні достатнього зволоження можливо 

висівати ці культури з шириною міжрядь 45 см. Оптимальну густоту посіву 

визначають залежно від конкретних ґрунтово-кліматичних умов, морфо-

біологічних особливостей сортів і гібридів та напряму використання продукції.  

В наших дослідженнях польова схожість насіння кукурудзи і сорго 

цукрового в сумісних посівах змінювалися залежно від культури, густоти 

стояння рослин та ширини міжрядь. 

У гібрида сорго цукрового Довіста, в середньому за роки досліджень, 

польова схожість становила 77,2–77,8 % і 78,5–79,0 %, відповідно за ширини 

міжрядь 45 і 70 см (рис. 5.9). У гібрида кукурудзи Моніка 350 МВ, за ширини 

міжрядь 45 і 70 см польова схожість насіння становила 83,9–84,5 % і  
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84,2–84,9%, що вище порівняно з сорго цукровим на 5,7–6,8 %. 
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Рис. 5.9 Польова схожість насіння кукурудзи і сорго цукрового в 

сумісних посівах, залежно від площі живлення рослин, % (середнє за 

2013–2016 рр.) 

 

У обох культур, за сумісного вирощування, відмічено тенденцію до 

підвищення польової схожості насіння на 0,3–1,3 % при збільшені ширини 

міжрядь з 45 до 70 см та на 0,5–0,7 % при зростанні густоти стояння рослин з 

50 до 70 тис. шт./га та з 100 до 140 тис. шт./га, відповідно у кукурудзи та сорго 

цукрового. 

Аналогічні результати були отримані Г. Ш. Хасаншиним [341], в дослідах 

якого польова схожість кукурудзи та сорго цукрового змінювалася незначно 

під впливом норм висіву. В середньому за роки досліджень у сорго цукрового 

її показник був у межах 73–84 %, а у кукурудзи – 66–83 %. 

При звужені ширини міжрядь з 70 до 45 см та збільшенні густоти 

стояння рослин з 50/100 до 70/140 тис. шт./га сумісних посівів кукурудзи і 

сорго цукрового, відмічено зростання висоти рослин на 3,8–7,2 % (табл. 5.13). 

Найбільш високорослі рослини сорго цукрового (302,0 см) та кукурудзи         

(255,8 см) були за ширини міжрядь 45 см і густоти стояння рослин  

140 і 70 тис. шт./га. 
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Таблиця 5.13 

Вплив норм висіву насіння і ширини міжрядь на зміну біометричних 

показників рослин кукурудзи і сорго цукрового в сумісних посівах (середнє 

за 2013–2016 рр.) 

Ширина 

міжрядь, см 

Густота 

стояння, тис. 

шт./га* 

Висота 

рослин, см 

Площа 

листків, 

см
2
/рослину 

Діаметр 

стебла, см 

Маса однієї 

рослини, г 

45 

50/100 248,7/296,4 50,7/45,3 2,4/1,6 862,3/538,6 

60/120 252,2/299,5 49,5/44,1 2,1/1,5 858,9/534,5 

70/140 255,8/302,0 48,6/43,2 1,8/1,4 854,7/530,4 

70 

50/100 245,3/292,0 53,0/48,1 2,5/1,8 868,5/543,1 

60/120 248,6/294,7 52,3/47,2 2,3/1,7 865,8/540,5 

70/140 250,1/296,5 51,4/46,5 2,2/1,6 862,2/537,0 

Примітка.* Тут і далі в таблицях чисельник показники кукурудзи, знаменник – сорго цукрового 

 

Стосовно решти біометричних показників рослин кукурудзи і сорго 

цукрового (площа листків, діаметр стебла, маса однієї рослини), спостерігалось 

їх зменшення при зміні ширини міжрядь з 70 на 45 см та зростанні густоти 

стояння рослин з 50/100 до 70/140  тис. шт./га. Максимальні показники площі 

листків однієї рослини, діаметра стебла та маси однієї рослини були на варіанті 

ширини міжрядь 70 см та густоти стояння рослин 50/100 тис. шт./га – 48,1 і  

53,0 см
2
; 1,8 і 2,5 см; 543,1 і 868,5 г, відповідно у кукурудзи і сорго цукрового.  

Аналогічно біометричним показникам, при зміні площі живлення рослин 

кукурудзи і сорго цукрового змінювалися і показники фотосинтетичної 

діяльності сумісних посівів цих культур.   

Спостереження за розвитком змішаних посівів цукрового сорго і 

кукурудзи показали, що формування асиміляційної поверхні листків залежало 

від норм висіву насіння культур, компонентів і від внесених добрив. Найбільша 

площа листків була сформована за густоти стояння рослин сорго цукрового 300 

тис. шт./га та 120 тис. шт./га у кукурудзи. Більш високий фотосинтетичний 
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потенціал сформувався у варіанті з нормою висіву сорго цукрового  

300 тис. шт./га і  120 тис. шт./га у кукурудзи, і в середньому він становив  

3615 тис. м
2
×діб/га. З підвищенням норми висіву відбувалося зниження 

фотосинтетичного потенціалу до 3313 м
2
×діб/га [341]. 

Найвищі значення площі листкової поверхні (53,35 тис. м
2
/га), 

фотосинтетичного потенціалу (3,87 млн м
2
×діб/га), чистої продуктивності 

фотосинтезу (5,82 г/ м
2 × добу) відмічені на варіанті з шириною міжрядь 45 см і 

густотою стояння кукурудзи і сорго цукрового 140 і 70 тис. шт./га (табл. 5.14). 

Таблиця 5.14 

Показники фотосинтетичної діяльності сумісних посівів кукурудзи і сорго 

цукрового (середнє за 2013–2016 рр.) 

Ширина 

міжрядь, см 

Густота 

стояння, 

тис. шт./га 

Площа 

листкової 

поверхні, 

тис. м
2
/га 

Фотосинтетичний 

потенціал, млн 

м
2
×діб/га 

Чиста 

продуктивність 

фотосинтезу, г/м
2 × 

добу 

45 

50/100 52,93 3,78 5,74 

60/120 53,19 3,82 5,78 

70/140 53,35 3,87 5,82 

70 

50/100 52,63 3,72 5,71 

60/120 52,89 3,76 5,75 

70/140 53,04 3,81 5,78 

 

Збільшення ширини міжрядь до 70 см і зменшення густоти стояння 

рослин до 50/100  тис. шт./га призводить до зменшення площі листкової 

поверхні на 0,5–0,8 %, фотосинтетичного потенціалу на 1,6–2,4 %, чистої 

продуктивності фотосинтезу на 0,5–1,4 %. 

В сумісних посівах кукурудзи і сорго цукрового, залежно від ширини 

міжрядь, сумарна вологозабезпеченість змінювалась з 513,2–520,5 мм за 

ширини міжрядь 45 см, до 505,6–512,4 мм за ширини міжрядь 70 см, коефіцієнт 

водоспоживання становив 50,2–53,6 і 50,5–53,8 м
3
/т відповідно (табл. 5.15).  
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Таблиця 5.15 

Вологозабезпеченість та водоспоживання рослин кукурудзи та сорго 

цукрового в сумісних посівах (середнє за 2013–2016 рр.) 
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45 

50/100 513,2 92,5 420,7 53,6 

60/120 517,5 90,4 427,1 51,6 

70/140 520,5 88,6 431,9 50,2 

70 

50/100 505,6 95,7 409,9 53,8 

60/120 509,6 93,4 416,2 51,8 

70/140 512,4 90,2 422,2 50,5 

 

Тобто звуження міжрядь до 45 см призводить до несуттєвого (0,8–1,3 %) 

зменшення  коефіцієнта водоспоживання  порівняно з шириною міжрядь 70 см.  

Найбільш оптимальним варіантом вирощування сумісних посівів 

кукурудзи і сорго цукрового за різної густоти стояння рослин є 140 і  

70 тис. шт./га, як за ширини міжрядь 45, так і 70 см. Коефіцієнт 

водоспоживання при цьому був меншим на 3,4 і 3,3 м
3
/т порівняно з варіантом 

100 і 50 тис. шт./га. 

Спостерігається високий рівень взаємозв’язку урожайності зеленої маси 

кукурудзи і сорго цукрового з сумарною вологозабезпеченістю (r=0,89) та 

загальними витратами вологи за вегетацію (r= 0,94) та обернено пропорційна з 

коефіцієнтом водоспоживання (r= -0,93) (табл. 5.16). Зв’язок між вмістом сухої 

речовини та сумарною вологозабезпеченістю (r= -0,72) і загальними витратами 

вологи за вегетацію (r=-0,66) мав обернено пропорційний характер. Із запасами 

вологи перед збиранням взаємозв’язок був низьким (r= 0,34) та практично 

відсутній з коефіцієнтом водоспоживання (r= 0,12). 
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Таблиця 5.16 

Кореляційна залежність між показниками вологозабезпеченості та 

водоспоживання і урожайністю зеленої маси та вмістом сухої речовини  в 

рослинах кукурудзи і сорго цукрового 
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Урожайність 

зеленої маси, 

т/га 

0,89 -0,64 0,94 -0,93 

Вміст сухої 

речовини, % 
-0,72 0,34 -0,66 0,12 

 

Густота стояння рослин та ширина міжрядь по-різному впливали на 

частку окремих органів рослин в індивідуальній продуктивності кукурудзи і 

сорго цукрового. Так, частка листків у фазі молочно-воскової стиглості зерна у 

обох культур була практично однаковою і складала за варіантами досліду 11,9–

12,3 і 18,0–18,5 % (табл. 5.17).  

Питома вага стебла у кукурудзи складала 228,3–263,6 г, а у сорго 

цукрового 307,6–386,6 г, або у відсотковому співвідношенні це становило 70,8–

72,5 і 32,1–35,4 %. При звуженні міжрядь з 70 до 45 см і збільшенні густоти 

стояння рослин кукурудзи і сорго цукрового з 100 і 50 тис. шт./га до 140 і  

70 тис. шт./га  відмічається зменшення маси стебел у обох культур на 1,5–4,6%. 

Частка качанів у структурі урожаю кукурудзи в сумісних посівах в середньому 

за роки досліджень становить 39,9–43,5 %. Звуження міжрядь з 70 до 45 см та 

збільшення густоти стояння рослин з 50/100 до 70/140 тис. шт./га сприяє 

зменшенню частки качанів на 2,6–5,9 %. У сорго цукрового зменшення маси 

волоті на цих варіантах становило 0,4–1,1 %. 
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Таблиця 5.17 

Структура врожаю сумісних посівів кукурудзи і сорго цукрового залежно 

від площі живлення рослин (фаза молочно-воскової стиглості зерна)  

(середнє за 2013–2016 рр.) 

Ширина 

міжрядь, 

см 

Густота 

стояння, 

тис. 

шт./га 

Вміст від загальної маси 

листя стебел качанів 
волотей 

(сорго) 

г % г % г % г % 

45 

50/100 
126,3

/55,6 

18,0/

11,9 

239,2/

338,0 

34,1/

72,5 
292,1 41,7 72,3 15,5 

60/120 
122,4

/53,4 

18,3/

12,1 

233,4/

319,2 

34,9/

72,3 
272,2 40,7 68,9 15,6 

70/140 
119,7

/52,1 

18,6/

12,2 

228,3/

307,6 

35,4/

72,0 
257,3 39,9 67,8 15,9 

70 

 

50/100 
148,3

/64,5 

18,1/

12,1 

263,6/

386,6 

32,1/

71,7 
356,8 43,5 86,6 16,2 

60/120 
145,5

/63,2 

18,4/

12,3 

257,4/

383,1 

32,6/

71,5 
336,0 42,6 84,0 16,3 

70/140 
141,0

/59,7 

18,5/

12,3 

253,7/

345,2 

33,2/

70,8 
322,1 42,2 82,4 16,9 

НІР05 3,8  4,7  7,5  6,1  

 

За результатами досліджень в 2013–2016 рр. максимальні показники 

врожайності зеленої маси відмічені на варіанті з шириною міжрядь 45 см і 

густотою стояння 70 тис. шт./га у кукурудзи і 140 тис. шт./га у сорго цукрового 

– 85,4 т/га (табл. 5.18). 

За ширини міжрядь 70 см урожайність зеленої маси зменшується на 2,3–

3,2% порівняно з варіантом 45 см. Збільшення густоти стояння рослин з 50 до 

70 тис. шт./га у кукурудзи і з 100 до 140 тис. шт./га у сорго цукрового сприяє 

підвищенню врожайності зеленої маси на 6,4–7,1 %. В роки досліджень 

найвищу врожайність зеленої маси отримано в 2016 р. – 88,2–98,2 т/га, 

мінімальну в 2015 р. – 52,4–60,7 т/га. При цьому в несприятливий рік на 

варіантах з найвищою густотою стояння рослин (70/140 тис. шт./га) відмічено 
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найбільше зменшення урожайності зеленої маси на 37,6–40,7 % порівняно з 

більш кращими за кліматичними умовами роками. 

Таблиця 5.18 

Вплив густоти рослин і ширини міжрядь на урожайність зеленої маси 

кукурудзи і сорго цукрового, т/га 

Ширина 

міжрядь, см 

(фактор А) 

Густота 

стояння, тис. 

шт./га 

(фактор В) 

2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. Середня 

45 

50/100 83,6 85,4 60,5 91,4 80,2 

60/120 87,1 90,6 60,1 95,4 83,3 

70/140 89,5 95,5 58,2 98,2 85,4 

70 

50/100 81,2 82,8 59,1 88,2 77,8 

60/120 84,5 88,6 58,3 92,1 80,9 

70/140 87,6 92,8 57,3 95,8 83,4 

НІР05, т/га 

А 2,5 2,6 2,0 2,3  

В 1,9 1,7 1,5 1,6  

АВ 4,4 4,3 4,0 4,2  

 

Аналогічні результати були отримані М. С. Норовим та Д. Р. Міралієвим 

[257], найвища урожайність зеленої маси, кормових одиниць і перетравного 

протеїну були у варіанті сумісних посівів кукурудзи з сорго з густотою стояння 

рослин 60 і 180 тис. шт./га – 64,7; 13,5 та 1,0 т/га. 

Вміст сухої речовини у роки досліджень в зеленій масі кукурудзи і сорго 

цукрового коливався у межах 24,7–27,0 % (Додаток Ж). 

Найвища урожайність сухої маси отримана за вирощування кукурудзи і 

сорго цукрового за ширини міжрядь 45 см – 20,1–22,2 т/га, при цьому 

достовірної різниці з варіантами з міжряддям 70 см в роки досліджень не 

відмічено (табл. 5.19). При загущенні посівів з 50 до 70 тис. шт./га у кукурудзи 

і з 100 до 140 тис. шт./га у сорго цукрового отримано приріст урожайності 

сухої маси 2,1 і 1,9 т/га, відповідно за ширини міжрядь 45 і 70 см. 
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Таблиця 5.19 

Урожайність сухої маси в сумісних посівах кукурудзи і сорго 

цукрового, т/га 

Ширина 

міжрядь, см 

(фактор А) 

Густота 

стояння, 

тис. шт./га 

(фактор В) 

2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. Середня 

45 

50/100 20,6 22,2 13,4 24,0 20,1 

60/120 21,8 23,6 14,5 25,2 21,3 

70/140 22,6 25,2 15,1 25,8 22,2 

70 

50/100 21,1 21,5 13,5 23,8 20,0 

60/120 22,1 23,5 14,2 24,4 21,0 

70/140 22,7 24,6 14,8 25,7 21,9 

НІР05, т/га 

А 0,7 0,8 0,3 0,7  

В 0,5 0,5 0,2 0,6  

АВ 1,3 1,4 0,9 1,5  

 

В 2015 р. спостерігалось зменшення на 32,3–44,6 % продуктивності 

сумісних посівів кукурудзи і сорго цукрового порівняно з більш кращими за 

вологозабезпеченням 2013–2014 і 2016 рр. 

Згідно з результатами, отриманими Г. Ш. Хасаншиним [341], урожайність 

сухої маси в змішаних посівах кукурудзи і сорго цукрового в порівнянні з 

одновидовими посівами кукурудзи збільшилися в 2,0–2,5 раза. Максимальну 

продуктивність забезпечували змішані посіви сорго цукрового з кукурудзою 

при нормі висіву відповідно 300 і 120 тис. шт./га – 6,4 т/га. 

Розрахунковий вихід біогазу в середньому за роки досліджень на 

варіантах з шириною міжрядь 45 см становив 9,0–10,0 тис. м
3
/га, а за ширини 

міжрядь 70 см – 9,0–9,9 тис. м
3
/га (рис 5.10). Тобто суттєвої різниці між цими 

варіантами не спостерігалось. Збільшення густоти стояння рослин кукурудзи і 

сорго цукрового з 50/100 до 60/120 і 70/140 тис. шт./га дозволяє отримати на 

3,7–7,4 % більше біогазу. 
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Рис. 5.10 Розрахунковий вихід біогазу залежно від густоти стояння 

рослин і ширини міжрядь в сумісних посівах кукурудзи і сорго 

цукрового, тис. м
3
/га (середнє за 2013–2016 рр.) 

 

Отже, на формування продуктивності кукурудзи та сорго цукрового в 

сумісних посівах та вихід біогазу впливає густота стояння і ширина міжрядь. 

Найвища урожайність зеленої та сухої маси і розрахунковий вихід біогазу 

отримано за сумісного вирощування кукурудзи і сорго цукрового з шириною 

міжрядь 45 см і густотою стояння рослин 70 і 140 тис. шт./га – 85,4; 22,2 і 10,0 

тис. м
3
/га. Але при цьому не відмічено достовірної різниці вказаних показників 

порівняно з варіантом 70 см. 

 

5.4 Обґрунтування строків сівби кукурудзи в сумісних посівах з сорго 

цукровим  

Формування врожаю у сумісних посівах відбувається під впливом 

взаємодії компонентів, що входять до складу суміші, і факторів зовнішнього 

середовища та окремих елементів технології вирощування. Поєднання 

оптимальних строків сівби окремих культур та складу компонентів є 

важливими факторами впливу на ріст, розвиток і продуктивність рослин в 

сумісних посівах кукурудзи з сорго цукровим [2, 389]. 

А. О. Бабичем [11] встановлено, що ефективність змішаних та сумісних 
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посівів в основному залежить насамперед від ґрунтово-кліматичних умов. Із 

247 проведених дослідів урожайність змішаних та сумісних посівів була 

вищою (або однаковою) порівняно з одновидовими посівами кукурудзи у 81 % 

дослідів і меншою – у 19 % дослідів. 

Однією з проблем при вирощуванні кукурудзи і сорго цукрового в 

сумісних посівах є те, що воскова стиглість зерна у сорго наступає пізніше на 

7–10 і більше діб порівняно з кукурудзою. Тому за рахунок підбору більш 

пізньостиглого гібрида кукурудзи (ФАО 500) або зміщенню строків сівби в 

сумісних посівах із сорго цукровим, можливо досягнути практично 

одночасного збирання цих культур у фазі воскової стиглості зерна [187]. Від 

строків сівби залежать умови росту і розвитку культур, повнота, дружність і 

своєчасність сходів, темпи росту рослин, а також рівень урожаю [66, 241, 478]. 

Головним фактором, що визначає оптимальний строк сівби, є 

температура ґрунту на глибині загортання насіння. Тепловий режим ґрунту для 

росту кукурудзи та сорго цукрового у весняний період має більше значення, 

ніж тепловий режим повітря, оскільки для нього не характерні такі різкі 

коливання температури, як для атмосферного повітря [493]. 

Кукурудза і сорго відносяться до культур короткого дня і пізнього строку 

сівби, коли температура ґрунту досягає 10–14°С [50, 207, 346, 366, 487].  Сівбу 

змішаних та сумісних посівів кукурудзи з іншими культурами слід проводити в 

кінці квітня або на початку травня, коли ґрунт добре прогріється [234]. 

Взаємний вплив кукурудзи і сорго цукрового в сумісних посівах 

залежить від строків сівби першого компоненту і змінюється протягом 

вегетації під впливом навколишнього середовища. За результатами проведених 

досліджень на тривалість міжфазного періоду сівба-сходи рослин кукурудзи 

значний вплив мали гідротермічні умови. Невисокі середньодобові 

температури ґрунту на глибині 10 см (11,6–13,6 °С), та дефіцит опадів у роки 

досліджень (5,6–8,4 мм), за одночасної сівби сорго цукрового і кукурудзи 

сприяли затримці появи сходів кукурудзи порівняно з пізнішими строками 

сівби (табл. 5.20).  
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Таблиця 5.20 

Вплив гідротермічних умов на тривалість міжфазного періоду сівба-

сходи рослин кукурудзи в сумісних посівах з сорго цукровим 

Варіант 

досліду* 

Тривалість, 

діб, середнє 

за 3 роки 

Температура ґрунту, °С 

на глибині 10 см 
Кількість опадів, мм 

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

1 10 13,6 13,2 11,6 8,4 5,6 6,5 

2 9 14,7 14,9 14,1 18,2 23,1 20,4 

3 9 15,3 15,8 15,2 21,4 8,3 23,5 

4 8 16,1 17,2 16,4 38,7 5,6 18,9 

Примітка.* 1. Одночасно з сорго цукровим; 2. у фазі сходів сорго цукрового; 3. у 

фазі 2–3 листків у сорго цукрового; 4. у фазі 4–5 листків у сорго цукрового. 
 

За сівби кукурудзи у фазі сходів та у фазі 2–3 листків сорго цукрового, за 

рахунок кращої вологозабезпеченості та вищої температури ґрунту, тривалість 

вказаного періоду скоротилась до 9 діб. Мінімальні значення було отримано на 

4 варіанті за сівби кукурудзи у фазі 4–5 листків у сорго цукрового – 8 діб. 

Польова схожість насіння кукурудзи також істотно залежала від строків 

її сівби в сумісних посівах з сорго цукровим. В середньому за роки досліджень 

за одночасної сівби цих культур вона становила – 78,3 %, що на 1,5, 2,9 і 5,2 % 

менше порівняно з наступними строками сівби (рис. 5.11). 
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Рис. 5.11 Польова схожість насіння кукурудзи залежно від строків сівби в 

сумісних посівах із сорго цукровим, % (середнє за 2014 – 2016 рр.) 
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Між температурою ґрунту на глибині 10 см і польовою схожістю насіння 

кукурудзи існує сильна кореляційна залежність (r= 0,95), а між кількістю опадів 

і польовою схожістю залежність має середній характер r= 0,56 (рис. 5.12 і 5.13). 

 

Рис. 5.12 Кореляційна залежність між температурою ґрунту на глибині 10 

см і польовою схожістю насіння кукурудзи 

 
Рис. 5.13 Кореляційна залежність між кількістю опадів і польовою 

схожістю насіння кукурудзи 

 

Зменшення залежності польової схожості і кількості опадів пояснюється 

тим, що в даному випадку не враховано вологозабезпеченість ґрунту на період 

сівби. А як свідчать наші дослідження та інших вчених, між 

вологозабезпеченістю ґрунту та польовою схожістю існує висока позитивна 

кореляція на рівні  r=0,95–0,98 [114, 271, 321, 459]. 

Вологість, температура ґрунту та польова схожість насіння є природними 
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факторами, що значно впливають на тривалість вегетаційного періоду 

сільськогосподарських культур. 

Проходження фаз росту й розвитку та загальна тривалість вегетаційного 

періоду кукурудзи залежали від строків сівби. Так, тривалість міжфазного 

періоду сходи–6–7 листок у гібрида Моніка 350 МВ за сівби одночасно та у  

фазі сходів сорго цукрового становила 28 діб, а за наступних строків сівби 

скоротилась до 26 діб (табл. 5.21).  

Тривалість вегетаційного періоду сходи–воскова стиглість зерна за 

першого строку сівби кукурудзи становила 115 діб, другого і третього – 116 

діб, четвертого – 117 діб. Збільшення тривалості вегетаційного періоду в 

основному спостерігалось в період 6–7 листків – молочна стиглість зерна. В 

той же час тривалість періоду молочна – воскова стиглість зерна залишалась 

без змін – 23 доби.  

Таблиця 5.21 

Тривалість міжфазних періодів у кукурудзи і сорго цукрового в  сумісних 

посівах, діб (середнє за 2014–2016 рр.) 

Строк сівби 

кукурудзи 

Міжфазний період: 

сівба –  

сходи* 

сходи – 

6–7 

листків 

6–7 листків 

– 

викидання   

 волотей  

викидання 

волотей – 

молочна 

стиглість 

зерна  

молочна – 

воскова 

стиглість 

зерна 

сходи – 

воскова 

стиглість 

зерна 

Одночасно з 

сорго цукровим 
10/9 28/24 33/38 31/35 23/30 115/127 

У фазі сходів 

сорго цукрового 
9/9 28/24 33/38 33/35 23/30 116/127 

У фазі 2–3 

листків у сорго 

цукрового 

9/9 26/24 33/38 34/35 23/30 116/127 

У фазі 4–5 

листків у сорго 

цукрового 

8/9 26/24 34/38 34/36 23/30 117/128 

Примітка.* Тут і далі в таблицях, в чисельнику показники кукурудзи, в знаменнику – сорго цукрового 

 

Тривалість вегетаційного періоду гібрида сорго цукрового Довіста 

залишалась без змін (127 діб) і лише за четвертого строку сівби кукурудзи 
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збільшилась на одну добу (до 128 діб). 

Зважаючи на те, що воскова стиглість зерна у сорго цукрового наступає в 

середньому на 7 діб пізніше порівняно з кукурудзою, за рахунок зміщення 

строків сівби в сумісних посівах останнього компоненту, можливо досягнути 

одночасного збирання цих культур у фазі воскової стиглості зерна. 

При зміщенні строків сівби кукурудзи в сумісних посівах із сорго 

цукровим, другий компонент суміші впливає не тільки на зміну тривалості 

вегетаційного періоду, а й на формування біометричних та морфологічних 

показників у кукурудзи. 

На початку вегетації (у фазі 6–7 листків) взаємовідносини у кукурудзи і 

сорго цукрового є сприятливими для обох культур. В період інтенсивного 

наростання біомаси обох компонентів (в фазі викидання волоті у сорго та 

формування зерна у кукурудзи), рослини взаємно пригнічують один одного, 

конкуруючи за вологу і поживні речовини. В цей період суттєвий вплив на ріст 

і розвиток рослин мали строки сівби кукурудзи. 

На початку росту і розвитку кукурудзи і сорго цукрового (фаза 6–7 

листків) строки сівби останнього компоненту суміші суттєво не впливали на 

висоту рослин (табл. 5.22).  

Таблиця 5.22 

Динаміка зміни висоти рослин кукурудзи і сорго цукрового, см  

(середнє за 2014–2016 рр.) 

Строк 

сівби 

кукурудзи 

Фаза росту і розвитку рослин 

6–7  

листків 

цвітіння 

волотей 

молочна 

стиглість 

зерна 

молочно-

воскова 

стиглість 

зерна 

воскова 

стиглість 

зерна 

1 53,6/50,3 219,1/201,2 234,7/271,9 237,1/285,3 240,7/293,6 

2 53,2/50,6 218,7/201,6 232,9/272,8 236,2/285,9 238,5/294,5 

3 53,1/50,8 217,2/202,1 232,1/273,3 235,4/286,0 238,2/294,7 

4 52,9/51,1 216,8/202,3 231,5/273,6 235,0/286,4 237,4/295,1 



284  
 

Цей показник становив 50,3–51,1 см у сорго цукрового та 52,9–53,6 см у 

кукурудзи. Тобто за висотою рослини кукурудзи були вищими за сорго 

цукрове на 3,5–5,6 %. Аналогічна тенденція спостерігалась і в фазі цвітіння 

волотей.  

З фази молочної стиглості зерна спостерігається зворотна тенденція: 

рослини сорго цукрового були вищими за кукурудзу на 12,3–19,7 %, на всіх 

варіантах досліду. У фазі воскової стиглості зерна, коли ріст рослин у висоту 

завершується, вищими були рослини кукурудзи, що висівалися одночасно з 

сорго цукровим (240,7 см), а найнижчими – при четвертому строкові сівби 

(237,4 см). 

У сорго цукрового, навпаки, найбільш високорослі рослини були на 

варіанті четвертого строку сівби кукурудзи (295,1 см), а найменші – за першого 

(293,6 см). Це пояснюється затіненням рослин кукурудзи сорго цукровим з 

початкових етапів росту і розвитку, особливо при більш пізніх строках сівби 

кукурудзи в сумісних посівах.  

Площа листкової поверхні досягає максимальних значень (55,3 тис.м
2
/га) 

у фазі цвітіння волотей, коли кукурудзу висівають одночасно з сорго цукровим 

у сумісних посівах (табл. 5.23).  

Таблиця 5.23 

Площа листкової поверхні сумісних посівів кукурудзи і сорго цукрового, 

тис. м
2
/га (середнє за 2014–2016 рр.) 

Строк сівби 

кукурудзи 

Фаза росту і розвитку рослин 

6–7  

листків 

цвітіння 

волотей 

молочна 

стиглість 

зерна 

молочно-

воскова 

стиглість 

зерна 

воскова 

стиглість 

зерна 

1 8,7 55,3 54,0 51,5 48,3 

2 8,5 55,0 53,5 51,4 48,0 

3 8,1 54,9 53,0 50,8 47,5 

4 8,0 54,3 52,6 50,1 47,1 
 

За наступних термінів сівби кукурудзи спостерігається зменшення площі 

листкової поверхні, що обумовлено пригніченням рослин кукурудзи сорго 
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цукровим у наступні фази росту і розвитку. 

Після цвітіння волоті у рослин кукурудзи та сорго цукрового 

посилюється боротьба за вологу, поживні речовини, світло, нижні яруси листки 

відмирають і спостерігається суттєве зменшення листкової поверхні на одиниці 

площі. У порівнянні з площею листків у фазі цвітіння волоті в період воскової 

стиглості зерна площа листкової поверхні сумісних посівів кукурудзи і сорго 

цукрового зменшується на 12,7–13,8 %. 

Залежно від строків сівби кукурудзи в структурі врожаю сумісних 

посівів з сорго цукровим вихід качанів становив від 39,2 до 40,4 %, а волотей 

сорго цукрового – 16,3–16,7 % (табл. 5.24).  

При зміщенні строків сівби кукурудзи від першого до четвертого 

відмічається зменшення частки качанів та зростання частки стебла з 71,9 % до 

72,3 %, при цьому загальна маса однієї рослини кукурудзи також зменшується 

на 2,3–4,7 %.  

Таблиця 5.24 

Структура врожаю сумісних посівів кукурудзи і сорго цукрового (середнє 

за 2014–2016 рр.) 

Строк 

сівби 

кукурудзи 

Вміст від загальної маси: 

листя стебел качанів волотей 

г % г % г % г % 

1 
148,6/

81,8 

14,1/

11,4 

479,3/

518,4 

45,5/

71,9 
425,0 40,4 120,5 16,7 

2 
146,2/

82,1 

14,1/

11,4 

476,3/

521,3 

45,8/

72,2 
416,4 40,1 118,4 16,4 

3 
145,1/

82,3 

14,1/

11,4 

474,7/

520,8 

46,2/

72,2 
408,6 39,7 118,1 16,4 

4 
143,8/

82,8 

14,3/

11,4 

468,7/

523,4 

46,5/

72,3 
394,8 39,2 117,8 16,3 

НІР05 7,8  5,7  4,9  5,2  
 

Частка листя кукурудзи, залежно від строків сівби, залишається 

практично незмінною – 14,1–14,3 %, але зменшується їх маса з 148,6 г за 

першого строку сівби до 143,8 г – за четвертого. 

У рослин сорго цукрового частка листя і волотей була практично 
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однаковою 11,4 % і 16,3–16,7 %, а маса та частка стебел збільшується від 

першого до четвертого строку сівби з 71,9 до 72,3 % і з 518,4 г до 523,4 г. Це 

пояснюється більш інтенсивним розвитком рослин сорго цукрового та 

пригніченням ними кукурудзи за третього і четвертого строків сівби.  

В середньому за 2014–2016 рр. найбільшу урожайність зеленої маси 

сумісні посіви кукурудзи з сорго цукровим формували у варіанті першого 

строку сівби кукурудзи – 80,3 т/га, найменшу – у четвертому – 73,5 т/га         

(табл. 5.25). 

Таблиця 5.25 

Урожайність зеленої маси кукурудзи і сорго цукрового, т/га 

Строки сівби 

кукурудзи 
2014 р. 2015 р. 2016 р. Середня 

Одночасно з сорго 

цукровим 
90,5 56,3 94,2 80,3 

У фазі сходів сорго 

цукрового 
89,3 55,6 93,2 79,4 

У фазі 2–3 листків у 

сорго цукрового 
88,6 54,5 92,8 78,6 

У фазі 4–5 листків у 

сорго цукрового 
83,1 48,5 89,0 73,5 

НІР05 1,9 1,6 2,0  

 

Якщо оцінювати врожайність зеленої маси за строками сівби кукурудзи, 

в роки досліджень, то істотної різниці між варіантами немає (різниця в межах 

НІР05). Але в роки досліджень показники урожайності при цьому мали 

мінімальні значення – 48,5–89,0 т/га, що на 6,9–9,2 % менше порівняно з 

іншими строками сівби кукурудзи. Тобто при зміщенні строків сівби кукурудзи 

в сумісних посівах з сорго цукровим відмічається тенденція до зменшення 

врожайності зеленої маси, при цьому достовірної різниці між варіантами 

досліду не спостерігається. 

Як свідчать дані таблиці 5.26, показник вмісту сухої речовини не 

залежить від строків сівби кукурудзи в сумісних посівах з сорго цукровим.  
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Таблиця 5.26 

Динаміка накопичення сухої речовини та її урожайність у сумісних 

посівах кукурудзи і сорго цукрового (середнє за 2014–2016 рр.) 

Строки сівби 

кукурудзи 

Фаза росту і розвитку рослин: 

6–7 листків 
цвітіння 

волотей 

молочна 

стиглість  

воскова 

стиглість зерна 

% т/га % т/га % т/га % т/га 

1 13,4 2,1 19,1 9,6 23,1 15,6 25,7 20,8 

2 13,5 2,3 19,3 9,9 23,5 15,8 25,9 20,7 

3 13,6 2,3 19,4 10,0 23,7 15,9 26,2 20,8 

4 13,5 2,2 19,6 10,1 24,0 15,7 26,5 19,6 

НІР05 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,3 0,3 0,4 
 

Відмічена тенденція до зростання вмісту сухої речовини від першого до 

четвертого строку сівби кукурудзи. Це пояснюється підвищенням вмісту сухої 

речовини за рахунок сорго цукрового, яке зі зміною строків сівби кукурудзи 

переходило від молочно-воскової до воскової стиглості зерна. Урожайність 

сухої речовини, за перших трьох строків сівби, була на одному рівні 20,7–20,8 

т/га, а у варіанті четвертого строку сівби кукурудзи зменшувалась на 5,4–5,9%. 

Суттєвої різниці у розрахунковому виході біогазу між строками сівби 

кукурудзи не відмічено і цей показник в роки досліджень був у межах  

5,5–11,2 тис. м
3
/га (рис. 5.14).  
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Рис. 5.14 Розрахунковий вихід біогазу кукурудзи і сорго цукрового в 

сумісних посівах, тис. м
3
/га  
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Мінімальні значення розрахункового виході біогазу були у 2015 р. – 5,5–

6,2 тис. м
3
/га, максимальні у 2016 р. – 10,9–11,2 тис. м

3
/га. 

Отже, тривалість вегетаційного періоду кукурудзи, в сумісних посівах із 

сорго цукровим, збільшувалась на 1–2 доби від першого строку сівби до 

четвертого, а у  сорго цукрового залишалась практично без змін (127–128 діб). 

Спостерігається тенденція до зменшення врожайності зеленої і сухої маси, 

виході біогазу від першого строку сівби кукурудзи до четвертого, при цьому 

достовірної різниці між варіантами досліду не відмічено. Для одночасного 

збирання сумісних посівів кукурудзи і сорго цукрового на силос у фазі 

воскової стиглості зерна, рекомендується проводити добір компонентів суміші 

з врахуванням їх груп стиглості.  

 

5.5 Ефективність заходів контролювання чисельності бур’янів у 

сумісних посівах кукурудзи і сорго цукрового 

Висока забур’яненість посівів є одним із впливових факторів ризику в 

сучасному землеробстві. Це зумовлює актуальність пошуку заходів 

підвищення ефективності контролю за наявністю бур’янів в агрофітоценозах 

певної культури [355]. 

Особливістю кукурудзи і сорго цукрового, є уповільнений їх розвиток від 

сходів до змикання листового апарату  в міжряддях. У цей час посіви 

визначаються високою енергоємністю освітленості (0,45–0,50 калорії на 1 см²) 

поверхні ґрунту, внаслідок  чого дуже пригнічуються бур’янами: в 10 разів 

сильніше ніж озима пшениця і втричі – ніж соняшник [19]. Залежно від 

тривалості конкуренції змінюється і кількість бур’янів, їх маса, чиста 

продуктивність фотосинтезу рослин кукурудзи, динаміка наростання їх маси, 

врожайність. 

У посівах кукурудзи і сорго цукрового в Україні зустрічається близько 50 

видів бур’янів, що належать до 8 біологічних груп. Найбільш поширеними є ярі 

(11 видів) і пізні (10 видів) [350]. Обмежено зустрічаються кореневищні, 

коренестрижневі та бульбові (7 видів). Посіви цих культур засмічують як 
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насіннєві однорічні, так і багаторічні бур’яни, що розмножуються вегетативно. 

Це ускладнює вибір заходів захисту, застосування яких дало б можливість 

радикально вирішити питання контролювання їх чисельності.  

При врожайності зеленої маси на рівні 40,0 т/га рослини кукурудзи 

виносять із ґрунту 350 кг/га, а бур’яни – 528 кг/га поживних речовин [333]. 

Бур’яни виступають надзвичайно активним фактором по найголовнішому 

компоненту, який забезпечує рівень врожаю зерна, продуктивній волозі. На 

створення 1 кг сухої речовини рослини кукурудзи споживають із ґрунту 250–

400 кг води, сорго 150–200 кг, а лобода біла, щириця колосиста, будяк 

щетинистий – 800–1200 кг [486–487]. 

Сучасні вітчизняні і зарубіжні технології вирощування зернових культур 

передбачають знищення бур’янів, в основному, за допомогою внесення 

гербіцидів різноманітного спектру фітотоксичної дії й способів застосування. В 

Німеччині частка площ, які обробляються гербіцидами, при вирощуванні цих 

культур складає 100 % [383].  

Дослідження, проведенні в одновидових посівах сорго, довели високу 

ефективність гербіцидів у знищенні бур’янів і незначну їх негативну дію на 

ріст та розвиток сорго, що сприяло формуванню більш високих урожаїв сорго, 

ніж на варіанті з природною забур’яненістю. Технічна ефективність дії 

ґрунтових гербіцидів Примекстра ТZ  Голд (4,0 л/га) та Примекстра Голд 720 

SС (2,5 л/га) у посівах сорго цукрового становить 73,5–68,9 % [350].  

Щорічно хімічними компаніями рекомендується багато 

високоефективних гербіцидів, і вони набули широкого застосування в 

рослинництві, проте проблема зниження  забур’яненості  посівів актуальна і 

сьогодні [494].  

Механічні методи контролю чисельності бур’янів, у тому числі ручні, є 

ефективними, але економічно невигідними та трудомісткими. У менш 

розвинених країнах ручні прополювання все ще використовують для боротьби 

з бур’янами. Гербіциди є важливою альтернативою ручному прополюванню із-

за їх невисокої вартості і кращому контролю над забур’яненістю посівів [402].  
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За останній час накопичено багато даних досліджень вітчизняних [134, 

309] і зарубіжних вчених [381, 383, 395, 399, 438] щодо особливостей 

формування продуктивності гібридів кукурудзи різних груп стиглості залежно 

від заходів контролювання чисельності бур’янів. Але дослідження з 

визначення раціональних і еколого-безпечних заходів контролювання 

чисельності бур’янів при вирощуванні кукурудзи і сорго на силос в сумісних 

посівах практично не проводились.  

Динаміка наростання площі листкової поверхні має важливе значення 

для формування врожаю. Формування сумарної листкової поверхні кукурудзи і 

сорго цукрового в змішаних посівах проходить швидше і утворюється більша 

площа (50–60 тис. м
2
/га), фотосинтетична активність якої зберігається значно 

довше [19]. 

Нашими дослідженнями встановлено, що площа листкової поверхні  

варіювала з різною амплітудою, залежно від ступеня забур’яненості. На  

початку  вегетації  площа  листкової  поверхні під впливом заходів 

регулювання чисельності бур’янів диференціювалась несуттєво (табл. 5.27).  

Таблиця 5.27 

Динаміка зміни площі листкової поверхні кукурудзи і сорго цукрового у 

сумісних  посівах, м²/рослину (середнє за 2012–2015 рр.) 

Варіант досліду 

Фаза 10–12 листків у 

кукурудзи/ 7–8 

листків у сорго* 

Фаза цвітіння волоті у 

кукурудзи/ викидання 

волоті у сорго 

Біологічна забур’яненість 0,19/0,03 0,28/0,09 

Механізований догляд 0,36/0,06 0,57/0,14 

Діален Супер 0,35/0,05 0,55/0,13 

Примекстра TZ Голд 0,35/0,05 0,54/0,13 

Дуал Голд 960 ЕС 0,34/0,05 0,53/0,13 

Примітка.* Тут і далі в таблицях в чисельнику показники кукурудзи, в знаменнику – сорго 

цукрового 
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При досягненні рослинами кукурудзи фази 10 листків, а сорго 7–8 

листків показники площі листкової поверхні на ділянках із застосуванням 

ґрунтового гербіциду Дуал Голд становили 0,05 і 0,34 м²/рослину, відповідно у 

сорго  цукрового і кукурудзи. 

Наявність  у  посівах  бур’янів (контроль) призводить до значного  

зменшення    площі    листкової  поверхні  рослин  кукурудзи  і сорго 

цукрового. Так, на цьому варіанті  вона становила  0,03 і 0,19 м²/рослину, в той 

час, як на  варіанті  з  механізованим доглядом – 0,06 і 0,36 м²/рослину. 

Аналіз отриманих даних свідчить  про  те, що у фазі цвітіння у 

кукурудзи та викидання волоті у сорго, внесення післясходового гербіциду 

Діален Супер сприяло зростанню площі листків кукурудзи на 0,26 м²/рослину і 

сорго цукрового на 0,04 м²/рослину порівняно з контролем. Слід відмітити, що 

різниці в площі листкової поверхні на варіантах із внесенням гербіцидів не 

відмічено. Впродовж всього вегетаційного періоду площа листкової поверхні у 

кукурудзи була вищою на 28,3–52,6 % порівняно із сорго цукровим.  

Найбільшу площу листкової поверхні утворював сумісний посів 

кукурудзи і сорго цукрового, де застосовували механізований догляд, на період 

другого обліку площа листків однієї рослини кукурудзи становила 0,57 м
2
, а 

сорго цукрового – 0,14 м
2
. 

Без застосування заходів контролювання чисельності бур’янів висота 

рослин кукурудзи і сорго цукрового становила 218,6 і 203,1 см, діаметр стебла 

– 1,4 і 1,9 см, маса однієї рослини – 463,2 і 763,2 г (табл. 5.28).  

Застосування механічного і хімічного заходів контролювання 

чисельності бур’янів забезпечували зростання висоти рослин кукурудзи і сорго 

цукрового на 22,3–28,7 %, збільшення діаметра стебла на 12,6–16,7 % та маси 

однієї рослини на 11,4–15,0 %. Слід відмітити відсутність різниці між 

варіантами досліду з проведенням різних заходів контролювання чисельності 

бур’янів, по висоті рослин, діаметру стебла та масі однієї рослини. Різниця між 

ними була в межах похибки досліду. 
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Таблиця 5.28 

Вплив заходів контролювання чисельності бур’янів на зміну біометричних 

показників рослин кукурудзи і сорго цукрового в сумісних посівах 

(середнє за 2012–2015 рр.) 

Варіант досліду 
Висота рослин, 

см 

Діаметр 

стебла, см 

Маса однієї 

рослини, г 

Біологічна забур’яненість  203,1/218,6 1,9/1,4 763,2/463,2 

Механізований догляд 248,6/272,0 2,2/1,6 853,4/532,7 

Діален Супер   250,3/273,5 2,2/1,6 850,2/530,0 

Примекстра TZ Голд  249,5/272,8 2,1/1,6 851,0/530,6 

Дуал Голд 960 ЕС 248,2/273,0 2,,1/1,6 848,7/529,6 

 

У наших дослідах видовий склад основних бур’янів не відзначався 

широким спектром, проте характеризувався інтенсивним розвитком 

домінуючих видів (лобода біла, мишій зелений і сизий, плоскуха звичайна, 

талабан польовий, щириця звичайна, гірчак березкоподібний). Наведені види 

бур’янів представляють небезпеку тому, що розповсюдженість їх є достатньо 

високою і вони займають в структурі засміченості посіву кукурудзи і сорго 

цукрового 85,4 %. Інші види бур’янів, в нашому досліді займали: березка 

польова – 7,3 %, осот рожевий – 5,2 %, та інші – 2,1 %. 

Перед проведенням заходів регулювання чисельності бур’янів сумісних 

посівів кукурудзи і сорго цукрового, їх кількість на всіх варіантах була 

практично однаковою – 96,4–98,3 шт./м
2 

(табл. 5.29). Після проведення заходів 

регулювання чисельності бур’янів, найменша забур’яненість відмічена при 

проведенні механізованого догляду – 19,6 шт./м
2
, найвища – у варіантах 

забур’яненого контролю 95,6 шт./м
2
. Застосування гербіцидів у сумісних 

посівах кукурудзи і сорго цукрового, забезпечило знищення 58,6–69,5% 

бур’янів. Недостатня ефективність хімічного захисту пояснюється вибірковою 

дією гербіцидів, а саме їх слабким впливом на однорічні види злакових 

бур’янів. Також, невисокий рівень технічної ефективності застосування 

гербіцидів пояснюється появою навесні сходів ранніх ярих бур’янів.  
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Таблиця 5.29 

Ефективність заходів контролювання чисельності бур’янів в сумісних 

посівах кукурудзи і сорго цукрового (середнє за 2012–2015 рр.) 

Варіанти досліду 

Кількість бур’янів,  шт./м² 

Ефективність дії, % до   

проведення/ 

внесення 

після 

проведення/ 

внесення 

Біологічна забур’яненість  97,8 96,6 – 

Механізований догляд 98,5 19,6 80,1 

Діален Супер   96,4 34,4 64,3 

Примекстра TZ Голд  98,3 30,0 69,5 

Дуал Голд 960 ЕС – 40,7 58,6 

 

Ґрунтовий гербіцид Дуал Голд 960 ЕС, к. е. ефективно знищував сходи і 

проростки бур’янів,  але з появою другої хвилі забур’янення посівів (у сорго 

цукрового у фазі кущіння, кукурудзи – 7–8 листків) його захисні властивості 

суттєво зменшуються. 

Обробка посівів кукурудзи і сорго цукрового гербіцидом Діален Супер за 

норми 1,25 л/га зумовила значне пригнічення двосім’ядольних видів бур’янів 

(лобода біла, талабан польовий, гірчак березковидний, щириця звичайна), при 

цьому його ефективність становила 64,3 %. Однак негативної знищувальної дії 

гербіциду на мишій сизий та багаторічні бур’яни не спостерігали.  

Примекстра TZ Голд (4,5 л/га) майже повністю контролював лободу білу, 

талабан польовий, гірчак берізковидний, щирицю звичайну. Проте, як і за 

внесення Діалену Супер, злакові види бур’янів не лише не пригнічувались, але 

й збільшували свою кількість. Варіант з використанням гербіциду Примекстра 

TZ Голд показав себе найбільш ефективним серед всіх гербіцидів – 69,5 %. 

Механізований догляд за посівами забезпечив знищення в середньому 

80,1 % бур’янів. Механічному знищенню більше піддавались такі види 

бур’янів, як лобода біла та талабан польовий. Зменшення кількості бур’янів у 
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посівах кукурудзи і сорго цукрового створювало кращі умови для росту й 

розвитку рослин. 

В умовах Лісостепу України внесення гербіцидів ґрунтової дії 

Примекстра ТZ Голд, 50 % к.с. (4,0 л/га) та Примекстра Голд 720 SC к.с.           

(2,5 л/га) в ґрунт перед проведенням сівби сорго цукрового забезпечувало 

зменшення забур’яненості посівів сорго цукрового на 68,9–73,5 % порівняно з 

забур’яненим контролем. Ефективність дії препаратів становила 73,5–68,9 % 

[222]. 

Максимальна маса бур’янів (2,73 кг/м
2
) була на контрольному варіанті, 

при проведенні заходів регулювання чисельності бур’янів їх маса 

зменшувалась на 78,7–85,4 % (рис. 5.15.).  
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Рис. 5.15 Вегетативна маса бур’янів у сумісних посівах кукурудзи і сорго 

цукрового, кг/м
2 
(середнє за 2012–2015 рр.) 

 

При застосуванні механізованого догляду маса бур’янів становила  

0,58 кг/м
2
, внесення гербіцидів забезпечувало зменшення цього показника до 

0,39–0,46 кг/м
2
, або на 20,6–32,7 %. Це пояснюється неможливістю знищення 

бур’янів у захисній зоні рядків кукурудзи і сорго цукрового, що дозволяло їм 

продовжувати свій ріст, розвиток і формувати значну вегетативну масу. 

При проведені механізованого догляду, запаси продуктивної вологи в 

метровому  шарі ґрунту становили 96,2 мм, що більше ніж на контрольному 

варіанті на 21,7 мм, або 29,1 % (табл. 5.30).  
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Таблиця 5.30 

Вологозабезпеченість і ефективність водоспоживання сумісних 

посівів кукурудзи і сорго цукрового (середнє за 2012–2015 рр.) 
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Біологічна 

забур’яненість 
514,5 74,5 440,0 88,2 

Механізований 

догляд 
498,6 96,2 402,4 57,9 

Діален Супер   502,3 97,7 404,6 54,4 

Примекстра TZ Голд  500,6 97,0 403,6 53,0 

Дуал Голд 960 ЕС 499,5 98,1 401,4 55,9 

 

При застосуванні післясходового гербіциду Діален Супер запаси 

продуктивної вологи складали 97,7 мм, а гербіцидів Дуал Голд і  

Примекстра TZ Голд – 97,0 і 98,1 мм, що вище контролю на 31,1; 30,2 і 31,7 %.  

Тобто при проведенні як механізованого догляду, так і застосуванні гербіцидів,  

запаси  продуктивної  вологи  були практично на одному рівні. Найбільш 

економне витрачання води на формування вегетативної маси було у варіантах з 

механічним та хімічними заходами контролювання чисельності бур’янів. 

Мінімальні значення коефіцієнта водоспоживання відмічено на ділянках 

із застосуванням ґрунтового гербіциду Примекстра TZ Голд – 53,0 м
3
/т, що на 

39,3 %  менше, ніж на контролі. Найбільші витрати вологи на формування 1 т 

зеленої маси кукурудзи і сорго цукрового (88,2 м
3
/т) були  на контрольному 

варіанті.  

При застосуванні заходів контролювання чисельності бур’янів сумарні 

витрати вологи сумісними посівами кукурудзи і сорго цукрового зменшувались 
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на 8,5–9,8 % порівняно з контрольними ділянками. 

Накопичення сухої речовини у сорго тісно пов’язане з надходженням 

елементів живлення в процесі росту та розвитку. Хоча загальний напрям 

накопичення сухої речовини залишається однаковим, проте залежить від умов 

вирощування та сортових особливостей [383]. 

Вміст сухої речовини в органах рослин кукурудзи і сорго цукрового 

залежав від заходів регулювання чисельності бур’янів (табл. 5.31). 

Таблиця 5.31 

Накопичення сухої речовини в вегетативних та генеративних органах 

рослин у фазі молочної стиглості зерна кукурудзи і сорго цукрового, % 

(середнє за 2012–2015 рр.) 

Варіант досліду 
Кукурудза Сорго цукрове 

качани стебло листя волоть стебло листя 

Біологічна 

забур’яненість  
68,2 20,6 11,2 60,5 15,7 23,8 

Механізований 

догляд 
62,0 25,6 12,4 53,7 17,6 28,7 

Діален Супер 60,5 26,3 13,2 51,8 18,4 29,8 

Примекстра TZ 

Голд 
61,2 27,1 11,7 52,1 18,0 29,9 

Дуал Голд 960 ЕС 60,8 26,8 12,4 51,6 18,3 30,1 

 

Аналіз розподілу сухої речовини в органах рослин, свідчить, що 

найбільше  її знаходиться у качанах (60,5–68,2 %) кукурудзи та волоті сорго 

цукрового (51,6–60,5 %). У стеблі міститься 20,6–27,1 % і 15,7–18,4 % а у 

листках – 11,2–13,2 % і 23,8–30,1 % сухої речовини, відповідно у кукурудзи і 

сорго цукрового. На ділянках з механізованим доглядом вміст сухої речовини, 

порівняно з  контролем, у листках кукурудзи і сорго цукрового був більшим на 

1,2 і 4,9 %, а в стеблах – на 5,0 і 1,9 %, в середньому при застосуванні 

гербіцидів  на 1,2 і 6,1 % та 6,2 і 2,5 % відповідно. 
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Різниця між показниками сухої речовини на ділянках з хімічним та 

механічним заходами становила в листках 0,3 і 1,2 %, у стеблах – 1,1 і 0,6 %. 

На всіх варіантах, де проводили заходи регулювання чисельності бур’янів, 

відмічено зменшення вмісту сухої речовини у качанах кукурудзи на 6,2–7,7 %, 

у волоті сорго цукрового на 6,8–8,9 % порівняно з контролем. Це свідчить про 

те, що в умовах максимальної забур’яненості (контроль), асиміляційна 

поверхня рослин кукурудзи та сорго значно зменшується і основним органом 

накопичення органічних речовин є качан у кукурудзи та волоть у сорго 

цукрового. 

Досягнення потенційної продуктивності можливе за умови надання 

рослині необхідної кількості поживних елементів, оптимального  

температурного режиму, вологозабезпечення та дотримання технології 

вирощування культури у відповідній ґрунтово-кліматичній зоні. Оскільки 

досліджувані культури мають різні біологічні особливості, то вони також 

неоднозначно реагують у своєму розвитку на формування біомаси.    

В середньому за чотири роки, на варіанті без проведення заходів 

регулювання чисельності бур’янів врожайність зеленої маси кукурудзи і сорго 

цукрового була найменшою – 49,9 т/га (табл. 5.32). 

Таблиця 5.32 

Урожайність зеленої маси кукурудзи і сорго цукрового залежно від заходів 

регулювання чисельності бур’янів, т/га 

Варіанти досліду 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. Середня 

Біологічна 

забур’яненість  
42,4 55,6 57,3 44,3 49,9 

Механізований догляд 63,7 76,5 78,4 61,9 70,1 

Діален Супер 68,7 79,5 82,4 66,8 74,4 

Примекстра TZ Голд 70,2 81,3 84,2 69,0 76,2 

Дуал Голд 960 ЕС 65,1 75,8 79,2 67,2 71,8 

НІР05 2,6 2,8 1,9 2,8  
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За використання механізованого догляду, крім знищення бур’янів, 

відбувалось деяке пошкодження рослин кукурудзи і сорго цукрового, що 

призводило до зниження густоти стояння рослин і формування врожайності 

зеленої маси 70,1 т/га.  

Застосування післясходового гербіциду Діален Супер забезпечило 

приріст урожайності зеленої маси 24,5 т/га, порівняно з ділянками 

забур’яненого контролю. Підвищення врожайності зеленої маси у варіанті із 

застосуванням ґрунтових гербіцидів Примекстра TZ Голд Дуал Голд 960 ЕС 

становило 26,3 і 21,9 т/га до контролю. 

В роки досліджень мінімальні показники урожайності зеленої маси були 

у несприятливих 2012 і 2015 рр. на рівні 42,4–70,2 і 44,3–69,0 т/га, що на 15,7–

23,4 % менше порівняно з 2013 і 2014 рр. Слід відмітити, що зменшення 

урожайності зеленої маси кукурудзи і сорго цукрового відбувалося в 

основному за рахунок другого компоненту, в той же час сорго цукрове за 

рахунок вищої посухо- та жаростійкості краще пристосовується до 

несприятливих умов. 

В наших дослідженнях урожайність сухої маси кукурудзи і сорго 

цукрового у сумісних посівах становила 9,5–16,9 т/га у 2012 і 2015 рр. та 13,1–

22,0 т/га у 2013 і 2014 рр. (табл. 5.33). 

Таблиця 5.33 

Урожайність сухої маси кукурудзи і сорго цукрового у сумісних посівах 

залежно від заходів контролювання чисельності бур’янів,  т/га 

Варіанти досліду 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. Середня 

Біологічна забур'яненість  9,5 13,1 13,6 10,4 11,7 

Механізований догляд 15,4 20,2 20,8 15,3 17,9 

Діален Супер 16,5 20,7 22,0 16,1 18,8 

Примекстра TZ Голд 16,9 20,7 22,0 16,8 19,1 

Дуал Голд 960 ЕС 15,9 20,2 21,4 16,7 18,6 

НІР05 1,2 1,5 1,6 1,2  
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В середньому за роки досліджень максимальна урожайність сухої маси 

була при застосуванні ґрунтового гербіциду Примекстра TZ Голд – 19,1 т/га, 

що на 7,4 т/га вище ніж на контролі. В той же час в роки досліджень 

достовірної різниці між заходами регулювання чисельності бур’янів не 

відмічено, вона була в межах похибки досліду.  

Розрахунковий вихід біогазу, в середньому за роки досліджень, 

коливався в межах 5,24–8,59 тис. м
3
/га (рис. 5.16).  
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Рис. 5.16 Розрахунковий вихід біогазу залежно від заходів регулювання 

чисельності бур’янів у сумісних посівах кукурудзи і сорго цукрового,  

тис. м
3
/га  (середнє за 2012–2015 рр.) 

 

Мінімальні значення (5,24 тис. м
3
/га) при цьому були на контролі. За 

механізованого догляду розрахунковий вихід біогазу становив 8,06 тис. м
3
/га, 

при застосуванні гербіцидів – 8,35–8,59 тис. м
3
/га. Не відмічено достовірної 

різниці за розрахунковим виходом біогазу між досліджуваними заходами 

регулювання чисельності бур’янів. 

Кореляційні взаємозв’язки між елементами продуктивності кукурудзи і 

сорго цукрового та розрахунковим виходом біогазу в сумісних посівах були 

подібними до цих значень, отриманих у одновидових посівах. Між 

розрахунковим виходом біогазу і урожайністю зеленої та сухої маси сорго 
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цукрового існує висока кореляційна залежність r= 0,95 і 0,94 та слабка 

обернено пропорційна з кількістю бур’янів (r= -0,35) та масою бур’янів  

(r= -0,32) (табл. 5.34).  

Таблиця 5.34 

Кореляційні залежності між біометричними показниками забур’яненістю 

посівів, урожайністю сорго цукрового та розрахунковим виходом біогазу 

Показники 

Маса 

рослин, 

г 

Кількість 

бур’янів, 

шт./м
2
 

Маса 

бур’янів, 

кг/м
2
 

Урожайність 

сухої маси, 

т/га 

Урожайність 

зеленої маси, 

т/га 

Вихід 

біогазу, 

тис. м
3
/га 

Маса рослин, г 1,00 -0,79 -0,92 0,76 0,95 0,70 

Кількість 

бур’янів, шт./м
2
 

-0,79 1,00 0,82 -0,62 -0,70 -0,35 

Маса бур’янів, 

кг/м
2
 

-0,92 0,82 1,00 -0,28 -0,89 -0,32 

Урожайність 

сухої маси, т/га 
0,76 -0,62 -0,28 1,00 0,96 0,94 

Урожайність 

зеленої маси, т/га 
0,95 -0,70 -0,89 0,96 1,00 0,95 

Вихід біогазу, 

тис. м
3
/га 

0,70 -0,35 -0,32 0,94 0,95 1,00 

 

Високим був кореляційний зв’язок розрахункового виході біогазу і маси 

рослин (r=0,70). Спостерігається значна обернена кореляційна залежність між 

кількістю та масою бур’янів і урожайністю зеленої маси кукурудзи і сорго 

цукрового. Коефіцієнт кореляції в середньому по досліду становив -0,70 і -0,89. 

Зв’язок цих показників із збором сухої речовини був на середньому (r= -0,62) 

та низькому рівнях (r= -0,28). 

На основі проведених досліджень, можна зробити висновок, що на ріст, 

розвиток і продуктивність кукурудзи і сорго цукрового суттєво впливає 

забур’яненість посівів, особливо на ранніх етапах вегетації. Використання 

гербіциду Примекстра TZ Голд забезпечило максимальну урожайність зеленої 

та сухої маси – 76,2 і 19,1 т/га та розрахунковий вихід біогазу – 8,59 тис. м
3
/га. 

Не відмічено достовірної різниці за збором сухої речовини та виходом біогазу 

між досліджуваними гербіцидами. 
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Висновки до розділу 5: 

- найменша різниця у тривалості вегетаційного періоду між сорго 

цукровим та кукурудзою була у варіантах сумісної сівби сорту Силосне 42 і 

гібрида Моніка 350 МВ (2 доби) та сорту Силосне 42 і гібрида Бистриця 400 

МВ (4 доби); 

- продуктивність сумісних посівів кукурудзи і сорго цукрового була 

вищою, ніж в одновидових цих культур: за врожайністю зеленої маси на 8,5–

37,8 %, сухої маси – 14,8–32,5 %, а розрахункового виходу біогазу на  

9,5–28,7 % порівняно з одновидовими посівами цих культур.; 

- максимальна врожайність зеленої маси і розрахунковий вихід біогазу 

відмічені при сумісному вирощуванні гібрида сорго цукрового Довіста і 

гібрида кукурудзи Бистриця 400 МВ – 85,5 т/га і 10,3 тис. м
3
/га; 

- при внесенні мінеральних добрив N120P120K120 в сумісних посівах 

кукурудзи і сорго цукрового приріст урожайності сухої маси становив 12,1–

15,2 т/га, зеленої маси – 30,2–55,6 т/га, вихід біогазу 2,9–4,5 тис. м
3
/га, 

порівняно з варіантами без внесення добрив і одновидовими посівами цих 

культур; 

- найвища урожайність зеленої та сухої маси і розрахунковий вихід 

біогазу отримано за сумісного вирощування кукурудзи і сорго цукрового з 

шириною міжрядь 45 см і густотою стояння рослин 140 і 70 тис. шт./га – 85,4, 

22,2 і 10,0 тис. м
3
/га. Але при цьому не відмічено достовірної різниці вказаних 

показників з варіантом 70 см; 

- за рахунок зміщення строків сівби кукурудзи в сумісних посівах з 

сорго цукровим можливо досягнути одночасного збирання цих культур у фазі 

воскової стиглості зерна. Спостерігається тенденція до зменшення врожайності 

зеленої і сухої маси від першого строку сівби кукурудзи до четвертого, при 

цьому достовірної різниці між варіантами досліду не відмічено; 

- застосування гербіцидів у сумісних посівах кукурудзи і сорго 

цукрового забезпечило знищення 58,6–69,5 % бур’янів, за механізованого 

догляду – 80,1 %. Використання ґрунтового гербіциду Примекстра TZ Голд 
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забезпечило максимальну урожайність зеленої та сухої маси – 76,2 і 19,1 т/га та 

розрахункового виході біогазу – 8,59 тис. м
3
/га;  

- між розрахунковим виходом біогазу і урожайністю зеленої та сухої 

маси сорго цукрового існує висока кореляційна залежність r=0,95 і 0,94 та 

слабка обернено пропорційна з кількістю бур’янів (r=-0,35) та масою бур’янів 

(r=-0,32). 
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РОЗДІЛ 6 

ВИКОРИСТАННЯ СИЛОСНОЇ МАСИ КУКУРУДЗИ І СОРГО 

ЦУКРОВОГО ЯК СИРОВИНИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ 

 

В Європейських країнах частка використання рослинної сировини для 

виробництва біогазу становить 75,9 %, з них 59,6 % займає силос кукурудзи 

[56]. Крім силосу кукурудзи використовують також силос цукрового сорго, 

цукрові буряки, конюшину, свічграс, тритикале та ряд інших [434]. 

Частка силосу кукурудзи в суміші з іншими ко-субстратами в біогазових 

установках може складати 2–99 % [467]. При цьому найбільшого поширення 

(25 %) мають біогазові установки, де частка силосу кукурудзи в суміші складає 

40–60 %. В більшості випадків силос кукурудзи використовується разом з 1–5 

видами субстратів, найчастіше рослинними. Використання гною як 

моносубстрату для виробництва біогазу, в більшості випадків, з економічної 

точки зору є недоцільним та потребує додавання інших субстратів [526]. 

На потенціал виході метану з силосу кукурудзи впливають ряд факторів, 

серед яких основними є тривалість вегетаційного періоду гібридів. За 

збільшення тривалості вегетації з 97 до 131 доби питомий вихід метану на 

одиницю маси сухої органічної речовини силосу кукурудзи помітно падає. При 

цьому вихід метану з 1 т силосу зростає у 1,9–2,5 раза. Найбільший вихід 

метану можливо отримати при зброджуванні в біогазових установках усієї 

рослини кукурудзи. Зброджування суміші зерна кукурудзи з початками, лише 

зерна або лише стебел без зерна та початків призводить до зниження виході 

метану на 43–70 % порівняно зі зброджуванням усієї рослини. Максимальний 

вихід метану (СН4) з пізньостиглих гібридів кукурудзи становить  

7,1–9,0 тис. м
3
/га, для ранньо- та середньоранніх – 5,3–8,5 тис. м

3
/га [378]. 

Сорго цукрове має біомасу композиційно подібну біомасі кукурудзи, але 

відзначається більш високим рівнем продуктивності [464]. Врожайність зеленої 

маси сорго цукрового в середньому становить 60–80 т/га і може досягати 100 

т/га з вмістом близько 22 % сухої речовини [486]. З 1 тонни силосу сорго 
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можна отримати близько 110 м
3
 біогазу з вмістом метану 54 %. 

На думку Р. Weiland та ін. [527], кукурудза – це більш однорідний 

матеріал, ферментація якого у біогазовій установці становить 90 %, а різних 

видів трав лише 50 %. I. Lewandowski [457] повідомив, що правильно 

проведена ферментація 1 кг сухої маси може забезпечити отримання близько 

0,4 м
3
 біогазу з теплотворною здатністю 16,8–23,0 МДж, а після відділення CO2 

його теплотворна здатність зростає до 35,7 МДж. За даними H. Oechsner і A. 

Lemmer [480], з 1 тонни біомаси трав, можливо отримати 100 м
3
 біогазу, а з 1 

тонни кукурудзи, зібраної у фазі воскової стиглості – 180 м
3
. 

Компонентний склад органічної речовини та здатність її до біологічного 

розпаду є ключовими факторами, що визначають потенціал виході метану з 

силосу кукурудзи [384]. В свою чергу, компонентний склад органічної 

речовини кукурудзи залежить від ряду факторів: місця вирощування, 

кліматичних умов, гібрида кукурудзи, тривалості вегетаційного періоду, 

технології вирощування, способу силосування кукурудзи [378]. 

Експериментальні дослідження з визначення експериментального виході 

біогазу та метану виконано в 2012 р. на базі лабораторії відділу теплофізичних 

проблем біоенергетики Інституту технічної теплофізики НАН України. 

В досліді використовували силосну масу рослин середньораннього 

гібрида Любава 279 МВ, середньостиглого Моніка 350 МВ, середньопізнього 

Бистриця 400 МВ, що були вирощені на варіантах без добрив і на фоні 

внесення N100P80K80. 

Фізико-хімічні характеристики силосної маси гібридів кукурудзи 

наведено в таблиці 6.1. 

Відмічено зменшення вмісту сухої речовини у гібридів кукурудзи на 

варіантах із внесенням добрив N100P80K80 на 1,7–5,4 % порівняно із варіантами 

без їх застосування.  

Згідно досліджень, проведених у європейських наукових установах, вміст 

сухої речовини  у різних гібридів кукурудзи змінюється в межах від 25,1 до 

37,0%, вміст сухої органічної речовини становить 95,0–96,5 % від сухої 
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речовини, летких жирних кислот – 2,0–4,7 г×кг, співвідношення C:N – 8,8–33,2 

[434].  

Таблиця 6.1 

Фізико-хімічні характеристики гібридів кукурудзи 

Гібрид 

кукурудзи 

Доза 

добрив 

Суха 

речовина, 

% 

Зола, 

% 

Суха 

органічна 

речовина, 

% 

від сухої 

речовини 

Вміст, % 

N P K С 

Бистриця 

400 МВ 

Без добрив 32,4 4,3 95,7 1,12 0,33 0,65 39,37 

N100P80K80 27,3 4,5 95,5 0,90 0,35 0,72 38,82 

Моніка 

350 МВ 

Без добрив 30,5 4,7 95,3 1,18 0,36 0,75 38,55 

N100P80K80 28,8 4,5 95,5 1,16 0,40 1,01 37,74 

Любава 

270 МВ 

Без добрив 33,7 4,4 95,6 1,02 0,38 0,61 39,64 

N100P80K80 28,3 4,7 95,3 1,33 0,44 1,06 38,82 

 
Після подрібнення стебел кукурудзи в подрібнювачі AL-KO типу New 

TEC 2400 R було утворено модельний силос з лінійними розмірами часток в 

діапазоні 0,2–37,9 мм та середньою вагою 2,4–15,0 мг. Вимірювання об’єму 

біогазу здійснювалось щодобово візуально за показами рухомої частини 

евдіометра. Об’єм утвореного біогазу приведено стандартним методом до 

нормальних умов (273 К; 101,325 кПа) для сухого газу. Вміст метану, двоокису 

вуглецю та сірководню в біогазі вимірювався за допомогою цифрових 

газоаналізаторів GEM-500 та Dräger X-am 7000. 

Дослідження показали, що гібрид кукурудзи, фаза стиглості зерна та 

рівень мінерального живлення впливають на вихід біогазу та метану. 

За виходом біогазу на одиницю свіжої маси (СК) найбільші значення 

отримано у гібрида Любава 279 МВ на фоні внесення добрив N100P80K80 – 169,6 

л× кг, за виходом біогазу на одиницю маси сухої органічної речовини (СОР) 

Моніка 350 МВ – 540,8 л× кг
 
СОР (табл. 6.2). 
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Таблиця 6.2 

Показники питомого виході біогазу* 

Гібрид кукурудзи Доза добрив 

Накопичений вихід біогазу: 

з одиниці внесеної 

маси СК, л× кг 
з одиниці внесеної 

СОР СК, л× кг СОР 

Бистриця 400 МВ 
Без добрив 132,9 431,7 

N100P80K80 120,6 418,2 

Моніка 350 МВ 
Без добрив 137,7 501,0 

N100P80K80 143,4 540,8 

Любава 270 МВ 
Без добрив 169,6 381,1 

N100P80K80 142,9 509,4 

Примітка.* дані Грабовського М.Б., Кучерука П.П. 

За виходом метану, найбільші значення були отримані  при зброджуванні 

силосу гібридів кукурудзи Любава 279 МВ та Моніка 350 МВ, що 

вирощувались на фоні добрив N100P80K80 – 291,9 і 284,5 л×кг СОР, це на 59,1 і 

6,8 л×кг вище варіанта без їх застосування (табл. 6.3). 

Таблиця 6.3 

Показники питомого виході метану (CH4)* 

Гібрид 

кукурудзи 
Доза добрив 

Вихід метану (CH4): 

Середня 

концентрація 

СН4 у біогазі, 

% 

з одиниці 

внесеної 

силосної маси 

кукурудзи, 

л×кг 

з одиниці внесеної 

сухої органічної 

речовини силосної 

маси кукурудзи, 

л×кг
 
СОР 

Бистриця 400 

МВ 

Без добрив 75,4 250,6 56,7 

N100P80K80 68,5 239,7 56,8 

Моніка 350 

МВ 

Без добрив 78,6 277,7 57,0 

N100P80K80 80,0 284,5 55,8 

Любава 279 

МВ 

Без добрив 84,8 232,8 57,5 

N100P80K80 97,5 291,9 59,3 

Примітка.* дані Грабовського М.Б., Кучерука П.П. 
За виключенням гібрида Бистриця 400 МВ на варіантах із внесенням 

добрив N100P80K80 відмічено підвищення виході метану з одиниці внесеної 

сухої органічної речовини у гібрида Моніка 350 МВ на 5,4 %, а у гібрида 

Любава 279 МВ на 25,4 %, порівняно з варіантами без їх застосування. У 
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гібрида Бистриця 400 МВ різниця між варіантом без добрив і їх внесенням 

становила 4,2 % на користь першого. 

Середня концентрація метану в біогазі за період спостережень становила 

55,8–59,3 %. Найменше значення цього показника (55,8 %) зафіксовано при 

зброджуванні силосної маси кукурудзи гібрида Моніка 350 МВ, що 

вирощувався на фоні внесення мінеральних добрив N100P80K80. При цьому 

різниця за вмістом метану в біогазі, залежно від рівня удобрення, становила 

0,1–1,8 %. 

У Фінляндії найбільший вихід метану був отриманий у кукурудзи (4000–

9200 м
3
/га), а на другому місці була волошка лугова (2700–6100 м

3
/га). 

Питомий вихід метану з традиційних і нових енергетичних культур варіював 

від 170 до 260 л×кг
 
СОР [501]. 

В умовах Латвії урожайність сухої маси кукурудзи змінюється від 12 до 

16 т/га. Вихід біогазу з досліджуваних зразків становив 476–570 л×кг
 
СОР. Між 

варіантами, зібраними в різні фази стиглості кукурудзи, не було достовірної 

різниці у виході біогазу. Середній вміст метану був у межах 49,6–59,3 % [418]. 

При вмісті сухої речовини більше 22 %, вихід метану у кукурудзи  становить 

приблизно 370 л×кг
 
СОР. При вмісті сухої речовини більше 35 % питомий 

вихід метану знижується. Оптимальний питомий вихід метану спостерігався за 

вмісту сухої речовини від 30 до 35 % [379]. 

За нашої участі в 2012–2014 р. у лабораторії землеробства, стаціонарних 

агрохімічних досліджень Інституту біоенергетичних культур і цукрових 

буряків НААН було проведено якісний аналіз зеленої маси кукурудзи і сорго 

цукрового на вміст сухої речовини, азоту, фосфору, калію та вуглецю  

(табл. 6.4).  

За даними досліджень, у фазі воскової стиглості зерна вміст азоту в 

рослинах сорго цукрового становив 1,09–1,14 %, фосфору – 0,32–0,39 %, калію 

– 1,11–1,16 % та вуглецю – 38,06–38,59 %. У гібридів кукурудзи показники 

азоту, фосфору і вуглецю були вищими на 0,27–0,29 %, 0,04–0,12 % і  

1,21–1,27 %, а калію меншими на 0,17–0,23 %. За вмістом вказаних елементів 
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суміш кукурудзи і сорго цукрового займає проміжне положення між вказаними 

культурами.  

Таблиця 6.4 

Вміст сухої речовини, азоту, фосфору, калію і вуглецю в зеленій масі 

кукурудзи і сорго цукрового у фазі воскової стиглості зерна, %  

(середнє за 2012–2014 рр.) 

Сорт, гібрид Суха 

речовина 

Вміст 

N P K С 

Силосне 42 22,3 1,09 0,32 1,11 38,06 

Довіста 23,4 1,14 0,39 1,14 38,59 

Моніка 350 МВ 30,7 1,38 0,44 0,88 39,33 

Бистриця 400 МВ 32,2 1,41 0,43 0,97 39,80 

Силосне 42+ Моніка 350 МВ 25,3 1,21 0,36 0,93 37,87 

Силосне 42+ Бистриця 400 МВ 26,0 1,23 0,37 1,01 37,81 

Довіста+ Моніка 350 МВ 25,9 1,28 0,37 0,96 38,01 

Довіста+ Бистриця 400 МВ 26,6 1,29 0,36 1,03 37,96 

 

За даними німецьких дослідників у гібридів кукурудзи, які збирали у фазі 

воскової стиглості зерна, з вмістом сухої речовини 30–42 %, середній вихід 

метану становив 0,40 м
3
/кг субстрату. Гібриди DK 604 і Doge, які були зібрані у 

фазі молочно-воскової стиглості, при вмісті сухої речовини 22,2 і 19,8 %, 

забезпечували на 6,5 і 16 % нижчий вихід метану (0,37 і 0,33 м
3
/кг субстрату) 

[481]. 

На основі якісних показників зеленої маси  кукурудзи і сорго цукрового 

нами було розраховано вихід біогазу та метану за методами, запропонованими 

T. Amon та ін. [378] та A. M. Buswell, H. F. Mueller [396]. В розрахунках 

прийнято, що вихід метану становить 58 % від отриманого біогазу. Мінімальні 

значення розрахункового виході біогазу та метану на основі вмісту елементів 

живлення в зеленій масі відмічено у сорту сорго цукрового Силосне 42 – 103,1 

і 59,8 л×кг
-
силосної маси. Максимальним він був у гібрида кукурудзи Бистриця 

400 МВ – 155,3 і 90,0 л×кг (рис. 6.1).  
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Рис. 6.1 Розрахунковий вихід біогазу та метану на основі вмісту сухої 

речовини, азоту, фосфору, калію і вуглецю на одиницю внесеної силосної 

маси кукурудзи, сорго цукрового та їх сумішей, л×кг
 

 

При сумісному вирощуванні цих зернових культур, найкращим виявився 

варіант Довіста + Моніка 350 МВ. Розрахунковий вихід біогазу та метану з 

одиниці внесеної суміші силосної маси кукурудзи і сорго цукрового становив 

138,2 і 80,4 л/кг. За рахунок вищого вмісту сухої речовини,  азоту, фосфору, 

калію і вуглецю, показники розрахункового виході біогазу і метану у кукурудзи 

були вищими на 4,1–11,2 % порівняно з окремим застосуванням сорго 

цукрового та його сумішей з кукурудзою. 

При перерахунку на 1 га посівної площі вихід біогазу і метану  у сорго 

цукрового складав 7,0–8,4 і 4,1–4,9 тис. м
3
/га, кукурудзи – 5,7–6,5 і 3,3–3,7 тис. 

м
3
/га, при сумісному вирощуванні цих культур – 9,1–10,2 і 5,3–5,9 тис. м

3
/га 

(рис. 6.2).  



312  
 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

7,0

8,4

5,7
6,5

9,1
9,6

10,2 10,0

4,1
4,9

3,3 3,7

5,3
5,6 5,9 5,8

Р
о

зр
ах

у
н

к
о

в
и

й
 в

и
х
ід

 б
іо

га
зу

 т
а 

м
ет

ан
у
, 

ти
с.

м
3
/г

а

біогаз метан

Рис. 6.2 Розрахунковий вихід біогазу та метану на основі вмісту 

елементів живлення в зеленій масі кукурудзи і сорго цукрового, тис. 

м
3
/га (середнє за 2012–2014 рр.)  

 

Ці дані збігаються з попередніми розрахунками виході біогазу із зеленої 

маси кукурудзи і сорго цукрового в одновидових і сумісних посівах. 

 

Висновки до розділу 6: 

- вміст сухої речовини у силосній масі кукурудзи на варіантах із 

внесенням добрив N100P80K80 становив 27,3–28,8 %, що на 1,7–5,4 % більше 

порівняно з варіантами без їх застосування; 

- за виходом біогазу на одиницю силосної маси найбільші значення 

отримано у гібрида Любава 279 МВ на фоні внесення добрив N100P80K80 – 

169,6 л×кг
 
, за виходом біогазу на одиницю маси сухої органічної речовини 

Моніка 350 МВ – 540,8 л×кг
 
СОР; 

- середня концентрація метану в біогазі становила 55,8–59,3 %. 

Найменше значення (55,8 %) було зафіксовано при зброджуванні силосної 

маси кукурудзи гібрида Моніка 350 МВ у варіанті з внесенням мінеральних 
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добрив N100P80K80; 

- показники вмісту азоту, фосфору і вуглецю були вищими на 0,27–

0,29%, 0,04–0,12 % і 1,21–1,27 %, а калію менші на 0,17–0,23 % у кукурудзи, 

порівняно з сорго цукровим. За вмістом цих елементів суміш кукурудзи і 

сорго цукрового займає проміжне положення між вказаними культурами; 

-  за рахунок вищого вмісту сухої речовини питомий вихід біогазу з 

одиниці внесеної силосної маси кукурудзи був вищим на 33,7–50,6 % 

порівняно з сорго цукровим та на 9,2–13,0 % з сумішшю цих культур; 

- при розрахунку виході біогазу та метану з одиниці площі, найвищі 

показники 10,2 і 5,9 тис. м
3
/га отримані у варіантах сумісного вирощування 

гібридів сорго цукрового Довіста та кукурудзи Моніка 350 МВ. 
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РОЗДІЛ 7 

ЕКОНОМІЧНА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ 

ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗАХОДІВ ВИРОЩУВАННЯ КУКУРУДЗИ І СОРГО 

ЦУКРОВОГО ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ 

 

7.1 Економічна ефективність 

Вирощування сільськогосподарських культур в сучасних умовах 

вимагає все більших витрат на одиницю посівної площі, але багато господарств 

не завжди отримують необхідний приріст урожайності культур та урожайність 

поживних речовин, що призводить до значних економічних збитків. Тому 

проведення економічної оцінки розроблюваних і рекомендованих заходів є 

надзвичайно важливим фактором успішного ведення сільськогосподарського 

виробництва при вирощуванні культур [62, 145]. 

Соргові культури, які традиційно використовуються для виробництва 

кормів та зерна, в останні роки отримують новий напрям використання – 

біоенергетичний. Сорго цукрове характеризується пластичністю щодо умов 

вирощування та формує високу урожайність біомаси, яка має цінний хімічний 

склад. Зміни кліматичних, погодних умов та досягнення селекціонерів, що 

виявляється у виведенні сортів та гібридів, придатних для вирощування в 

північних регіонах України, обумовлюють потребу у науково обґрунтованих та 

економічно вигідних технологіях вирощування сорго цукрового та придатності 

сировини до універсального використання [60, 220]. 

З економічної точки зору, прибутковість вирощування біоенергетичних 

рослин залежить від ціни на сільськогосподарську сировину, а також необхідно 

враховувати споживання води як одного з головних аспектів, що призводить до 

збільшення собівартості виробництва [416]. 

За результатами досліджень, проведених в Степу України, встановлено, 

що при вирощуванні кукурудзи і сорго в одновидових, сумісних та ущільнених 

соєю посівах зберігається тенденція до збільшення рівня рентабельності в 

сумісних посівах на  53–74 %, відносно  одновидових посівів цих культур. При 
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підсіві сої в міжряддя сумісних посівів кукурудзи і сорго забезпечується 

високий рівень умовно чистого прибутку від 1781 до 2181 грн/га, рівень 

рентабельності склав відповідно від 165 до 201 % [186]. 

Високу економічну ефективність отримано за сумісної сівби сорго 

цукрового з маточними буряками: в зоні Південного Степу річний економічний 

ефект склав 10,1–11,6 тис. грн, в зоні Східного Лісостепу – 11,9–13,0 тис. грн. 

За вирощування сорго цукрового в сумісних посівах у зоні Східного Лісостепу 

за норми висіву насіння 8–10 кг/га річний економічний ефект становив 5,1 тис. 

грн [315]. 

В наших дослідженнях урожайність зеленої маси збільшилась з 52,1–

56,2 і 67,8–76,1 т/га, за одновидової сівби кукурудзи і сорго цукрового, до 76,8–

85,5 т/га за сумісної сівби цих культур (табл. 7.1).  

Таблиця 7.1 

Економічна ефективність вирощування кукурудзи і сорго цукрового в 

одновидових і сумісних посівах (середнє за 2013–2016 рр.) 

Сорт, гібрид 

Урожай

ність 

зеленої 

маси, 

т/га 

Виручка 

від 

реалізації 

продукції, 

грн/га* 

Виробничі 

витрати, 

грн/га 

Умовно 

чистий 

прибуток, 

грн/га 

Рівень 

рентабель

ності, % 

Силосне 42 67,8 12199,5 4852,2 7347,3 151,4 

Довіста 76,1 13689,0 5127,5 8561,5 167,0 

Моніка 350 МВ 52,1 9378,0 4782,3 4595,7 96,1 

Бистриця 400 МВ 56,2 10120,5 4998,7 5121,8 102,5 

Силосне 42 + 

Моніка 350 МВ 
76,8 13826,3 5079,6 8746,7 172,2 

Силосне 42 + 

Бистриця 400 МВ 
79,7 14346,0 5143,4 9202,6 178,9 

Довіста + Моніка 

350 МВ 
82,6 14868,9 5187,6 9681,3 186,6 

Довіста + 

Бистриця 400 МВ 
85,5 15388,7 5223,2 10165,5 194,6 

Примітка.* За цінами 2016 року на сільськогосподарську продукцію реалізаційна вартість 

урожаю зеленої маси кукурудзи і сорго цукрового визначена за ціною 180 грн за 1 т. 
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Тому отриманий умовно чистий прибуток був найвищим за сумісної 

сівби гібридів сорго цукрового Довіста і кукурудзи Бистриця 400 МВ і 

становить 10165,5 грн/га. Рівень рентабельності на цьому варіанті також мав 

максимальні значення (194,6 %). 

Виробничі витрати були найменшими при одновидовому вирощуванні 

гібрида кукурудзи Моніка 350 МВ – 4782,3 грн/га та досягали найвищих 

значень за сумісної сівби гібридів Довіста і Бистриця 400 МВ – 5223,2 грн/га. 

Нами був проведений аналіз структури витрат технології вирощування 

кукурудзи і сорго цукрового в одновидових і сумісних посівах (рис. 7.1). 

За одновидового вирощування кукурудзи частка добрив складає 35 %, а 

у сорго цукрового 36 % усіх витрат, за сумісної сівби вона зменшується до 

32%. Як наслідок застосування декількох груп препаратів для захисту сумісних 

посівів кукурудзи і сорго цукрового від шкідливих організмів, зростають 

витрати на засоби захисту до 15 %. 
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Рис.7.1 Структура витрат на вирощування кукурудзи і сорго цукрового за 

одновидової і сумісної сівби, % (за цінами 2016 р.) 
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Витрати на збирання в загальній структурі є другими за величиною: за 

одновидової сівби кукурудзи і сорго цукрового вони становлять 26 і 25 %, за 

сумісної – 27 %. Витрати на збирання при сумісному вирощуванні кукурудзи і 

сорго цукрового пояснюються збільшенням урожайності зеленої маси та 

відповідно витрат на її транспортування. Витрати на насіння за вирощування 

кукурудзи і сорго цукрового в одновидових посівах складають 8 %, а за 

сумісної сівби вони зменшуються до 7 %. 

 

7.2 Енергетична ефективність 

Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва супроводжується 

різким збільшенням використання не тільки прямих, але і вторинних витрат 

енергії, в тому числі таких, як сільськогосподарські машини, добрива, 

пестициди, гербіциди та ін. 

У зв’язку з цим енергетичний еквівалент все більш стає дійсним 

еталоном виробництва, замінюючи грошовий, який в значній мірі може бути 

залежним від політичних та інших соціальних обставин. При цій оцінці не 

проводиться оцінка собівартості і виході продукції на одиницю вартості 

використаних кормів, тому що в умовах дисгармонії економічних важелів, що 

характерно в умовах економічної кризи, ці показники не можуть відображати 

дійсну вартість як продукції (кормів, продукція тваринництва), так і нових 

технологічних засобів [277]. 

Використання нових культур або сортів і гібридів, а також 

агротехнічних прийомів у конкретних екологічних умовах вимагають 

об’єктивної їх оцінки. Одним з методів оцінки є визначення енергетичної 

ефективності вирощування культури, сорту або гібрида та застосування певних 

технологічних заходів. Для цього необхідно врахувати всі енергетичні витрати 

і вміст енергії у врожаї, виявити ступінь окупності енерговитрат отриманим 

урожаєм [48].  

Показники енергетичної ефективності вирощування кукурудзи і сорго в 

сумісних та ущільнених посівах показують, що найкращим варіантом по 
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накопиченню енергії в загальній масі є посіви кукурудзи і сорго з соєю з 

обов’язковим підсівом в їх міжряддя сої, які забезпечують найвищі показники 

енергетичної ефективності [186]. 

Використання сумісних посівів кукурудзи та сорго дозволяє збільшити 

приріст енергії з 1 га, в середньому по 12 гібридах кукурудзи, з 205,1 до 288,1 

ГДж і підвищити енергетичний коефіцієнт з 18,43 до 19,96, що свідчить про 

кращу окупність витраченої на їх вирощування енергії. У сумісних посівах 

кукурудзи і сорго відмічено зростання енергетичного коефіцієнта на 5,3–8,4 % 

порівняно з одновидовими посівами кукурудзи. Але в той же час у сумісних 

посівах цих культур несуттєво зростає коефіцієнт енергетичної ефективності, 

що є наслідком меншої енергетичності зеленої маси сумісних посівів порівняно 

із зеленою масою кукурудзи. Використання гібридів кукурудзи ФАО 270–340 у 

сумісних посівах з сорго дозволяє отримати більший коефіцієнт енергетичної 

ефективності в порівнянні з одновидовими посівами кукурудзи [133]. 

Технологія вирощування енергетичних культур для виробництва біогазу 

є недостатньо вивчена з точки зору енергозатрат та можливої отриманої 

енергії. Для того, щоб зробити більш надійну енергетичну оцінку біогазових 

систем із сільськогосподарськими культурами, необхідно дослідити специфічні 

місцеві та регіональні умови [390]. Це, в свою чергу, вимагає нових і точних 

даних щодо інвентаризації життєвого циклу рослин з урахуванням існуючих 

систем з виробництва біогазу. Таким чином, існує велика потреба в сучасних 

даних, врожайності сільськогосподарських культур та виході біогазу та метану, 

оскільки ці параметри мають вирішальне значення для енергетичної оцінки 

біогазових систем [391]. 

Ми в своїх дослідженнях витрати сукупної енергії на 1 га визначали за 

технологічними картами вирощування сорго цукрового в сумісних посівах з 

кукурудзою та в одновидових посівах, які групували й аналізували за такими 

статтями: добрива, паливно-мастильні матеріали, механізовані й ручні роботи 

та ін. 

Аналізуючи витрати сукупної енергії на виробництво біомаси 
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кукурудзи і сорго цукрового, встановлено, що за одновидової сівби вони 

становили 18,0–18,3  і 17,2–17,5 ГДж/га, а в сумісних посівах – 18,7–19,5 

ГДж/га (табл. 7.2).  

Таблиця 7.2 

Енергетична ефективність вирощування кукурудзи і сорго цукрового в 

одновидових і сумісних посівах (середнє за 2013–2016 рр.) 

Сорт, гібрид 

Витрати 

сукупної 

енергії, 

ГДж/га 

Вихід енергії з 

біогазу, 

ГДж/га 

Коефіцієнт 

енергетичної 

ефективності 

(Кее) 

Силосне 42 18,0 132,5 7,4 

Довіста 18,3 156,0 8,5 

Моніка 350 МВ 17,2 175,1 10,2 

Бистриця 400 МВ 17,5 181,4 10,6 

Силосне 42+Моніка 350 МВ 18,7 183,8 10,3 

Силосне 42+Бистриця 400 МВ 18,9 186,2 10,8 

Довіста+Моніка 350 МВ 19,2 189,3 11,0 

Довіста+Бистриця 400 МВ 19,5 191,4 11,1 

 

Це пов’язано в першу чергу із зростанням урожайності зеленої маси на 

варіантах сумісної сівби. Відповідно найвищі показники розрахункового 

виході енергії з біогазу отримано при сумісному вирощуванні кукурудзи і 

сорго цукрового 183,8–191,4 ГДж/га. 

Це підтверджується дослідженнями, проведеними в Татарстані, якими  

встановлено, що витрати сукупної енергії на вирощування сумісних посівів 

кукурудзи і сорго цукрового при внесенні розрахункових доз добрив були в 

межах від 190,5 до 213,3 ГДж/га [341]. 

Максимальні значення показника коефіцієнта енергетичної 

ефективності (Кее) відмічено за вирощування гібридів сорго цукрового Довіста 

і кукурудзи Бистриця 400 МВ – 11,1. Використання в сумісних посівах інших 

компонентів (Силосне 42 + Бистриця 400 МВ, Силосне 42 + Моніка 350 МВ, 

Довіста + Моніка 350 МВ) призводить до зменшення виході енергії з біогазу на 

6,4–16,3 % та коефіцієнта енергетичної ефективності на 4,5–9,3 %. 
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Загальний вихід енергії з біогазу, отриманої з одного гектара сумісних 

посівів кукурудзи і сорго цукрового, на всіх варіантах, перевищував цей 

показник, отриманий в одновидових посівах. Так, за сумісного вирощування 

гібридів Довіста і Моніка 350 МВ загальний вихід енергії з одиниці площі 

становив 189,3 ГДж/га, а у одновидових посівах кукурудзи і сорго цукрового – 

156,0 і 175,1 ГДж/га відповідно. 

 

7.3 Аналіз технологій вирощування кукурудзи і сорго цукрового 

Сучасний рівень розвитку галузі  рослинництва і впровадження новітніх 

технологій передбачає врахування біологічних властивостей культури і 

забезпечення оптимального рівня вирощування рослин. Вирішення проблеми 

оптимізації технологічних процесів вирощування кукурудзи і сорго цукрового 

та мінімізації витрат ресурсів можливий лише за умови використання 

біологічного потенціалу гібридів і сортів [270]. При цьому виробники 

сільськогосподарської продукції надають перевагу технологіям вирощування, 

які є енергоощадними та гнучкими до впливу зовнішніх факторів. Тому, щоб 

обрати і застосувати найбільш придатну модель вирощування культур, 

необхідно провести оцінку наявних технологій та визначити їхню порівняльну 

конкурентоспроможність [281, 513]. 

Традиційні технології вирощування сільськогосподарської продукції 

потребують переосмислення та оцінки за енергоємністю та ресурсозатратами. 

Підвищити конкурентоспроможність сільськогосподарської продукції можна 

шляхом впровадження більш адаптованих до зміни зовнішніх факторів 

технологій, видалення зайвих операцій або їх інтегрування. Методика оцінки 

технологій на конкурентоспроможність повинна бути об’єктивною та повною, 

щоб на її основі можна було розробити нові рішення і прогнози для 

подальшого розвитку та удосконалення сільськогосподарського виробництва.  

Конкурентоздатність продукції залежить від ряду факторів, серед яких 

важливу роль відіграють техніко-економічні, комерційні і нормативно-правові 

[300]. 
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Порівняльну оцінку технологій вирощування кукурудзи і сорго 

цукрового та їх вплив на продуктивність культур і економічну та енергетичну 

ефективність, доцільність застосування тих чи інших систем проводили в НВЦ 

Білоцерківського НАУ в 2011–2016 рр. Сорго цукрове і кукурудзу вирощували 

за традиційною технологією, яка використовується в господарстві, та за 

удосконаленою, яка передбачала виключення або заміну одного із прийомів, 

або застосування заходів, альтернативних традиційним. 

Виходячи із середніх показників, за удосконаленої технології, яка 

включає сумісну сівбу  гібридами кукурудзи Моніка 350 МВ і сорго цукрового 

Довіста з шириною міжрядь 45 см і густотою стояння рослин кукурудзи – 70 

тис. шт./га, сорго цукрового – 140 тис. шт./га, внесення добрив N80P80K80 та 

гербіциду Примекстра TZ Голд 500 SC, к.с., врожайність зеленої маси зростає 

на 10,7 т/га, порівняно з традиційною технологією (табл. 7.3).  

Таблиця 7.3 

Порівняння технологій вирощування кукурудзи і сорго цукрового за 

сумісної сівби 

Показники 

Технологія Ефект від 

удосконалення, 

+/- 
традиційна удосконалена 

Урожайність біомаси, т/га 70,5 81,2 10,7 

Урожайність сухої маси, т/га 18,3 21,1 2,8 

Розрахунковий вихід біогазу, 

тис. м
3
/га 

8,2 9,5 1,3 

Витрати на вирощування, 

грн/га 
4928,3 5158,5 230,2 

Виручка від реалізації 

продукції, грн/га 
12690,0 14607,5 1917,5 

Умовно-чистий прибуток, 

грн/га 
7761,7 9449,0 1687,3 

Рівень рентабельності, % 157,5 183,1 25,6 

Вихід енергії з біогазу, ГДж/га 179,8 207,8 28,0 

Енергетичні витрати, ГДж/га                 18,0 19,1 1,1 

Коефіцієнт енергетичної 

ефективності 
10,0 10,9 0,9 

 

Відповідно збільшується розрахунковий вихід біогазу на 1,3 тис. м
3
/га, а 
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урожайність сухої маси – на 2,8 т/га. Проте за удосконаленої технології дещо 

збільшуються затрати на вирощування на 230,2 грн/га, що пов’язано із 

збільшенням біомаси, зокрема додатковими затратами на її транспортування. 

Виходячи з розрахунків за застосування технології з оптимізованими її 

елементами, рівень рентабельності збільшився на 25,6 %, прибуток від 

оптимізації – на 1917,5 грн/га. 

Запровадження удосконаленої технології передбачає внесення добрив 

N80P80K80 (N60P60K60 за традиційної) та застосування гербіцидів, тому 

енергетичні витрати на одиницю площі підвищуються – на 1,1 ГДж/га, а 

коефіцієнт енергетичної ефективності зростає на 0,9. 

Отже, в основу оптимізації процесів вирощування кукурудзи і сорго 

цукрового для виробництва біогазу повинен бути покладений принцип добору 

гібридів за ознаками продуктивності, адаптивності рослин до конкретних умов 

вирощування і реакції на зміну прийомів агротехніки. Визначальним є добір 

відповідних гібридів, рівня мінерального живлення, способу сівби (одновидовий 

або сумісний), площі живлення рослин (густота стояння і ширина міжрядь), 

строків сівби, заходів контролювання чисельності бур’янів. 

 

Висновки до розділу 7: 

- високу економічну ефективність отримано за сумісної сівби кукурудзи і 

сорго цукрового: за вирощування гібридів Довіста і Бистриця 400 МВ умовно 

чистий прибуток становив 10165,5 грн/га, рівень рентабельності 194,6 %, що 

на 1604,0–5043,7 грн/га та 27,6–52,1 % більше порівняно з одновидовими 

посівами цих культур; 

-  аналіз енергетичної ефективності вирощування кукурудзи і сорго 

цукрового в сумісних посівах вказує на високу ефективність цього способу 

сівби. Так, за одновидового вирощування гібрида сорго цукрового Довіста 

вихід енергії з біогазу становив 156,0 ГДж/га, а коефіцієнт енергетичної 

ефективності – 8,5, у гібрида кукурудзи Бистриця 400 МВ – 181,4  ГДж/га і 

10,6. Сумісне вирощування цих культур підвищує вказані показники на 16,7–
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38,2 ГДж/га і 0,4–2,3; 

- за удосконаленої технології, яка включає сумісну сівбу  гібридами 

кукурудзи Моніка 350 МВ і сорго цукрового Довіста з шириною міжрядь         

45 см і густотою стояння рослин кукурудзи – 70 тис. шт./га, сорго цукрового – 

140 тис. шт./га, внесення добрив N80P80K80 та гербіциду  

Примекстра TZ Голд 500 SC, к.с., урожайність зеленої і сухої маси зростає на 

10,7 і 2,8 т/га, а розрахунковий вихід біогазу – на 1,3 тис. м
3
/га, порівняно з 

традиційною технологією. 

 

Публікації до розділу 7: 

1. Грабовський М.Б. Енергоефективність та енергозбереження : 

економічний, технічний та агроекологічний аспекти : [Колективна 

монографія. Розділ 10.4. Економічна і енергетична ефективність 

технологічних заходів при вирощуванні кукурудзи та сорго цукрового для 

виробництва біогазу.]. Полтава : Астрая, 2018. С. 447–452. 

2. Грабовський М. Б. Економічна та біоенергетична ефективність 

вирощування сорго цукрового та кукурудзи як біоенергетичних культур за 

різного рівня мінерального живлення. Зернові культури. Том 2. № 2, 2018.         

С. 294–300. 

3. Грабовський М. Б., Грабовська Т. О. Енергетична оцінка 

вирощування кукурудзи та сорго цукрового для виробництва біогазу. Аграрна 

освіта та наука: досягнення, роль, фактори росту. Інноваційні технології в 

агрономії, агрохімії та екології. Землеустрій та кадастри у сучасних умовах: 

проблеми та вирішення : матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Біла Церква, 27-28 вересня 2018 р. БНАУ, 2018. С. 18–19.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове 

розв’язання наукової проблеми щодо підвищення продуктивності кукурудзи і 

сорго цукрового, як біоенергетичних культур для виробництва біогазу, на 

основі визначення особливостей формування одновидових і сумісних посівів, 

розробки елементів технологій їх вирощування залежно від оптимізації 

сортименту гібридів (сортів), площі живлення рослин, строків сівби, рівня 

мінерального живлення, заходів контролювання чисельності бур’янів та 

погодних умов вегетаційного періоду. За результатами проведених досліджень 

було зроблено наступні висновки: 

1. Встановлено, що на формування продуктивності кукурудзи і сорго 

цукрового суттєво впливають гідротермічні умови липня – серпня. 

Несприятливі кліматичні умови в цей період зумовлюють зменшення 

врожайності зеленої маси кукурудзи на 38,5–46,3 % і сорго цукрового – на 

28,7–38,5 % порівняно з кращими за вологозабезпеченістю роками. 

2. Виявлено, що в 2011–2016 рр. розрахунковий вихід біогазу у 

ранньостиглого гібрида Товтрянський 188 СВ становив 6,56 тис. м
3
/га, 

середньораннього Білозірський 295 СВ – 7,40 тис. м
3
/га, середньостиглого 

Моніка 350 МВ – 8,41 тис. м
3
/га, середньопізнього Бистриця 400 МВ –            

9,34 тис. м
3
/га.  

3. Внесення мінеральних добрив N100P80K80 забезпечило отримання 

урожайності зеленої та сухої маси кукурудзи у ранньостиглого гібрида 

Товтрянський 188 СВ – 42,1 і 11,3 т/га, середньораннього Білозірський 295 СВ 

– 45,1 і 12,5 т/га, середньостиглого Моніка 350 МВ – 51,1 і 14,6 т/га і 

середньопізнього Бистриця 400 МВ – 53,4 і 15,7 т/га. 

4. Визначено, що за сівби гібридів кукурудзи при температурі ґрунту 

на глибині загортання насіння 10–12 ºС формується максимальна площа 

листкової поверхні, найвища урожайність зеленої і сухої маси та 

розрахунковий вихід біогазу. Максимальними значеннями вказаних 
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показників серед гібридів відзначався середньопізній Бистриця 400 МВ – 47,8 

тис. м
2
/га, 56,4 та 18,1 т/га і 9,94 тис.м

3
/га відповідно.  

5. Досліджено, що оптимальна передзбиральна густота стояння рослин 

при вирощуванні кукурудзи з метою виробництва біогазу для гібрида ДН 

Пивиха є 120 тис. шт./га, ДН Галатея – 110–120; Моніка 350 МВ і Бистриця 

400 МВ – 90 тис. шт./га. Вихід біогазу становить при цьому – 7,2; 7,5; 8,5 і       

9,0 тис. м
3
/га відповідно. 

6. Розрахунковий вихід біогазу залежно від гібрида кукурудзи та 

ширини міжрядь був у межах 6,8–8,9 тис. м
3
/га. При зменшенні ширини 

міжрядь з 70 до 45 см зростав фотосинтетичний потенціал посівів кукурудзи, 

урожайність зеленої і сухої маси та зменшувався коефіцієнт водоспоживання 

на 5,3–7,6 %. 

7. Комбіноване застосування ґрунтового гербіциду Харнес (2,5 л/га) 

перед сівбою і післясходового МайсТер Пауер (1,25 л/га) у фазі 3–5 листків 

кукурудзи забезпечує найкращий фітосанітарний стан посівів, урожайність 

зеленої і сухої маси 46,0–57,4 і 13,2–18,8 т/га та вихід біогазу 6,6–9,3 тис. 

м
3
/га. 

8. Використання сорту сорго цукрового Силосне 42 і гібрида Довіста як 

біоенергетичних культур дає змогу отримати 3,90–8,47 тис. м
3
/га біогазу. 

Існує висока кореляційна залежність (r=0,87) між урожайністю зеленої маси 

сорго цукрового та коефіцієнтом ГТК, а відносно розрахункового виходу 

біогазу – слабка (r=0,38).  

9. Встановлено, що застосування добрив сприяє збільшенню 

врожайності зеленої і сухої маси сорго цукрового, порівняно з неудобреними 

ділянками на 16,1– 37,6 %. Найвищі показники врожайності зеленої маси та 

розрахункового виходу біогазу отримано при вирощуванні гібрида Довіста за  

застосування N100P80K80 – 82,7 т/га і 7,6 тис. м
3
/га.  

10. Максимальну врожайність зеленої маси сорго цукрового та 

розрахунковий вихід біогазу отримано при сівбі сорту Силосне 42 і гібрида 
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Довіста за температури ґрунту на глибині загортання насіння 12–14 ºС – 74,8 і 

83,7 т/га та 6,9 і 8,1 тис. м
3
/га відповідно.  

11. Урожайність зеленої та сухої маси у сорту Силосне 42 і гібрида 

Довіста мали найвищі значення при вирощуванні їх з міжряддям 45 см за 

густоти стояння рослин 250 тис. шт./га – 70,5 і 79,8 та 16,0 і 18,9 т/га 

відповідно. За вирощування сорго цукрового з міжряддям 70 см урожайність 

зеленої і сухої маси були меншими на 9,8–15,6 %, а розрахунковий вихід 

біогазу – на 6–7 %. 

12. Обґрунтовано, що за використання в посівах сорго цукрового 

ґрунтового гербіциду Дуал Голд (1,8 л/га) та післясходового Пік 75 ВГ (0,02 

кг/га) їх ефективність становила 56,5–60,6 %, а приріст врожайності зеленої 

маси при цьому складав 32,1–35,5 %, порівняно з контролем. Хімічний захід 

контролювання чисельності бур’янів сприяв підвищенню виходу біогазу в 

середньому на 43,3 % порівняно з контролем. 

13. Урожайність зеленої маси сумісних посівів кукурудзи і сорго 

цукрового була вищою на 8,5–37,8 %, сухої маси – 14,8–32,5 %, а 

розрахунковий вихід біогазу – на 9,5–28,7 % порівняно з одновидовими 

посівами цих культур. 

14. Максимальний розрахунковий вихід біогазу був за вирощування 

кукурудзи і сорго цукрового в сумісних посівах на фоні внесення мінеральних 

добрив N120P120K120 – 11,0 тис. м
3
/га.  

15. Виявлено, що за рахунок збільшення кількості рослин на одиниці 

площі сумісних посівів кукурудзи і сорго цукрового, на варіанті з міжряддям 

45 см при густоті стояння рослин кукурудзи 70 тис. шт./га і сорго цукрового 

140 тис. шт./га, вихід зеленої і сухої маси зростав відповідно на 4,6 і 0,8 т/га, 

біогазу – на 0,4 тис. м
3
/га порівняно з аналогічним варіантом при міжрядді       

70 см. 

16. Спостерігається тенденція до зменшення врожайності зеленої і 

сухої маси від першого строку сівби кукурудзи (одночасно з сорго цукровим) 

до четвертого (у фазі 4–5 листків у сорго цукрового) у сумісних посівах із 
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сорго цукровим, при цьому достовірної різниці між варіантами досліду не 

відмічено. Суттєвої різниці у розрахунковому виході біогазу між строками 

сівби кукурудзи не встановлено і цей показник в роки досліджень був у межах 

5,5–11,2 тис. м
3
/га. 

17. Використання гербіциду Примекстра TZ Голд (4,5 л/га) в сумісних 

посівах кукурудзи і сорго цукрового забезпечило максимальну урожайність 

зеленої і сухої маси – 76,2 і 19,1 т/га. Достовірної різниці за розрахунковим 

виходом біогазу між заходами контролювання чисельності бур’янів не 

виявлено. 

18. У лабораторних умовах вихід біогазу на одиницю маси сухої 

органічної речовини найвищим був у гібрида Моніка 350 МВ – 540,8 л×кг. 

Максимальні значення розрахункового виходу біогазу і метану, на основі 

вмісту елементів живлення в зеленій масі, отримано з суміші  кукурудзи 

Моніка 350 МВ і сорго цукрового Довіста – 10,2 і 5,9 тис. м
3
/га. 

19. За вирощування гібридів сорго цукрового Довіста і кукурудзи 

Бистриця 400 МВ в сумісних посівах чистий прибуток становив 10165,5 грн і 

рентабельність – 194,6 %, що на 1604,0–5043,7 грн та 27,6–52,1 % вище 

порівняно з одновидовими посівами цих культур. 

20. За вирощування сорго цукрового в одновидових посівах 

коефіцієнт енергетичної ефективності (Кее) становить 7,4–8,5, а кукурудзи – 

10,2–10,6. При сумісному вирощуванні цих культур вказаний показник був у 

межах 10,3–11,1. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

Сільськогосподарським господарствам Правобережного Лісостепу 

України, для отримання врожайності зеленої маси кукурудзи на рівні  

41,1–57,4 т/га і розрахункового виходу біогазу 6,2–9,3 тис. м
3
/га, сорго 

цукрового 72,0–82,1 т/га та 6,5–8,0 тис. м
3
/га, а у сумісних посівах 76,7–92,7 

т/га і 8,9–10,8 тис. м
3
/га рекомендується: 

1. За вирощування кукурудзи в одновидових посівах: 

- висівати середньостиглий гібрид Моніка 350 МВ і середньопізній 

Бистриця 400 МВ за температури ґрунту на глибині загортання насіння 10–

12ºС з шириною міжрядь 45 см, густотою стояння рослин 90 тис. шт./га, на 

фоні внесення N100P80K80 і використовувати післясходовий гербіцид МайсТер 

Пауер (1,25 л/га) у фазі 3–5 листків культури; 

2. За вирощування сорго цукрового в одновидових посівах: 

- вирощувати гібрид сорго цукрового Довіста за сівби при температурі 

ґрунту 12–14 ºС, з шириною міжрядь 45 см, густотою стояння рослин  

250 тис. шт./га, із застосуванням мінеральних добрив дозою N100P80K80 та 

ґрунтового гербіциду Дуал Голд 960 ЕС, к. е. (1,8 л/га перед сівбою або до 

появи сходів культури); 

3. За вирощування кукурудзи і сорго цукрового в сумісних посівах: 

- проводити сівбу гібридів кукурудзи Моніка 350 МВ і сорго цукрового 

Довіста з шириною міжрядь 45 см і густотою стояння рослин відповідно 70 і 

140 тис. шт./га, з внесенням мінеральних добрив N120P120K120 та гербіциду  

Примекстра TZ Голд 500 SC к.с. (4,5 л/га) до появи сходів. Співвідношення 

рядків у сумісних посівах кукурудзи і сорго цукрового 2:2. 
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Додаток А.1 

Середні багаторічні (подекадні) значення температури повітря та опадів за 

період вегетації кукурудзи і сорго цукрового  

(за даними Білоцерківської метеостанції) 

Показник Декада 
Місяці 

V VI VII VIII ІХ 

Температура, С 

І 13,5 17,7 19,6 20,6 15,8 

ІІ 15,5 18,5 20,3 19,4 14,1 

ІІІ 16,4 19,0 20,5 17,9 12,7 

Середня температура, С 15,2 18,4 20,1 19,3 14,2 

Опади, мм 

І 15,5 26,6 36,8 22,9 20,1 

ІІ 14,2 28,4 24,9 23,7 19,1 

ІІІ 22,9 27,9 23,0 18,9 15,9 

Сума опадів, мм 52,6 82,9 84,7 65,5 55,1 
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Додаток А. 2 

Подекадні значення температури та кількості опадів за 2011 рік за період 

вегетації кукурудзи 

Показник Декада 
Місяці 

V VI VII VIII 

Температура, С 

І 11,2 21,4 18,4 18,4 

ІІ 16,4 20,6 24,4 19,1 

ІІІ 19,1 21,2 21,3 19,1 

Середня температура, С 15,6 20,1 21,4 18,9 

Опади, мм 

І 36,9 20,7 55,4 58,2 

ІІ 7,8 33,3 0,1 5,6 

ІІІ 3,0 84,8 1,8 0,1 

Сума опадів, мм 47,7 138,8 57,3 63,9 
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Додаток А.3 

Подекадні значення температури та кількості опадів за 2012 рік за період 

вегетації кукурудзи і сорго цукрового 

Показник Декада 
Місяці 

V VI VII VIII ІХ 

Температура, С 

І 13,8 18,2 24,1 23 15,7 

ІІ 17,1 22,1 20,6 20,2 15,1 

ІІІ 18,1 19,6 22,6 18,6 14,4 

Середня температура, С 16,3 20,0 22,4 20,6 15,1 

Опади, мм 

І 27,4 57,1 2,0 15,0 28,7 

ІІ 0,8 3,0 4,3 80,8 38,7 

ІІІ 3,0 1,0 8,1 12,5 42,8 

Сума опадів, мм 31,2 61,1 14,4 108,3 110,2 
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Додаток А.4 

Подекадні значення температури та кількості опадів за 2013 рік за період 

вегетації кукурудзи і сорго цукрового 

Показник Декада 
Місяці 

V VI VII VIII ІХ 

Температура, С 

І 18,1 18,4 20,8 21,7 13,8 

ІІ 19,2 21,1 19,9 20,4 14,8 

ІІІ 16,6 20,6 19,7 15,8 12,9 

Середня температура, С 17,9 19,9 20,2 19,5 13,8 

Опади, мм 

І 0,1 51,0 21,0 5,2 42,0 

ІІ 26,1 5,3 14,3 3,0 92,0 

ІІІ 56,5 54,0 16,6 43,9 57,1 

Сума опадів, мм 82,7 110,3 51,9 52,1 191,1 
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Додаток А.5 

Подекадні значення температури та кількості опадів за 2014 рік за період 

вегетації кукурудзи і сорго цукрового 

Показник Декада 
Місяці 

V VI VII VIII ІХ 

Температура, С 

І 12,3 19,1 20,0 23,8 17,5 

ІІ 15,9 16,4 21,1 23,6 14,6 

ІІІ 20,0 16,1 22,1 16,7 10,6 

Середня температура, С 16,2 17,2 21,1 21,2 14,5 

Опади, мм 

І 18,1 38,3 15,6 3,0 0,0 

ІІ 73,4 0,1 73,2 0,3 0,0 

ІІІ 31,0 40,6 4,0 45,0 38,7 

Сума опадів, мм 122,5 79,0 92,8 48,3 38,7 
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Додаток А.6 

Подекадні значення температури та кількості опадів за 2015 рік за період 

вегетації кукурудзи і сорго цукрового 

Показник Декада 
Місяці 

V VI VII VIII ІХ 

Температура, С 

І 13,4 20,6 21,8 21,7 18,5 

ІІ 15,0 19,8 19,1 19,7 18,7 

ІІІ 20,2 18,4 22,0 20,4 16,6 

Середня температура, С 16,3 19,6 21,0 20,6 17,9 

Опади, мм 

І 27,5 0,0 0,7 0,8 17,5 

ІІ 9,1 17,0 22,0 1,6 0,0 

ІІІ 1,2 8,3 47,0 0,0 2,9 

Сума опадів, мм 37,8 25,3 69,7 2,4 20,5 
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Додаток А.7 

Подекадні значення температури та кількості опадів за 2016 рік за період 

вегетації кукурудзи і сорго цукрового 

Показник Декада 
Місяці 

V VI VII VIII ІХ 

Температура, С 

І 13,8 15,3 19,3 21,5 19,8 

ІІ 12,4 19,4 22,6 18,4 15,4 

ІІІ 16,8 23,5 21,6 21,4 11,5 

Середня температура, С 14,4 19,4 21,2 20,5 15,6 

Опади, мм 

І 23,4 22,7 30,1 10,9 15,3 

ІІ 44,5 50,1 41,2 21,2 23,6 

ІІІ 57,1 32,2 23,0 33,6 32,5 

Сума опадів, мм 125,0 105,0 94,3 65,7 71,4 
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Додаток Б 

Вміст сухої речовини в рослинах кукурудзи залежно від рівня 

мінерального живлення, % 

Гібриди 
Дози 

добрив 
2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. Середнє 

Товтрянський 

188 СВ 

Без добрив 27,6 26,8 28,3 28,8 27,9 

N60P40K40 27,3 26,4 27,9 28,5 27,5 

N80P60K60 26,9 26,0 27,6 28,1 27,2 

N100P80K80 26,5 25,7 27,3 27,8 26,8 

Білозірський 

295 СВ 

Без добрив 28,7 27,7 29,2 29,8 28,9 

N60P40K40 28,3 27,3 28,5 29,6 28,4 

N80P60K60 27,6 27,0 28,2 29,2 28,0 

N100P80K80 27,2 26,5 27,9 28,7 27,6 

Моніка 350 

МВ 

Без добрив 30,1 29,5 30,8 31,5 30,5 

N60P40K40 29,7 29,0 30,3 31,1 30,0 

N80P60K60 29,4 28,4 30,0 30,7 29,6 

N100P80K80 28,6 28,0 29,6 30,2 29,1 

Бистриця 400 

МВ 

Без добрив 32,1 31,0 32,1 32,7 32,0 

N60P40K40 31,1 30,7 31,4 32,0 31,3 

N80P60K60 29,0 30,3 31,0 30,6 30,2 

N100P80K80 27,8 29,5 30,3 30,0 29,4 
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Додаток В 

Динаміка зміни вмісту сухої речовини в рослинах гібридів кукурудзи 

залежно від строків сівби (середнє за 2011-2014 рр.), % 

Гібрид Строк сівби 

Молочна 

стиглість 

зерна 

Молочно-

воскова 

стиглість 

зерна 

Воскова 

стиглість 

зерна 

Товтрянський 

188 СВ 

I 24,1 26,2 27,4 

II 24,8 26,8 28,1 

III 24,8 26,7 28,0 

Білозірський 

295 СВ 

I 25,5 27,0 28,3 

II 26,0 27,5 28,9 

III 25,9 27,6 28,8 

Моніка 350 МВ 
I 26,5 28,3 30,1 

II 27,2 28,9 30,8 

III 27,3 29,0 31,0 

Бистриця 400 

МВ 

I 27,0 28,7 30,9 

II 27,6 29,2 31,7 

III 27,6 29,3 31,8 
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Додаток Г 

Вміст сухої речовини в рослинах  кукурудзи залежно від густоти стояння 

(середнє за 2011-2015 рр.) 

Гібриди 

Густота стояння 

рослин, тис. 

шт./га 

Вміст сухої речовини, % 

молочна 

стиглість зерна 

воскова стиглість 

зерна 

ДН Пивиха 

90 25,6 28,3 

100 25,2 28,6 

110 25,9 29,0 

120 25,8 28,9 

ДН Галатея 

90 26,3 29,8 

100 26,9 29,6 

110 26,8 29,1 

120 26,4 29,5 

Моніка 350 МВ 

90 27,6 31,6 

100 28,3 31,3 

110 27,8 30,9 

120 28,1 31,4 

Бистриця 400 МВ 

90 28,4 32,5 

100 29,0 32,3 

110 28,9 31,8 

120 28,7 32,4 
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Додаток Ґ.1 

Вологозабезпеченість і ефективність водоспоживання гібридів кукурудзи 

залежно від забур’яненості посівів, (середнє за 2013-2016 рр.) 

Гібриди 
Варіанти 

досліду* 

Запаси 

продуктивної 

вологи в 0-

100 см  шарі 

ґрунту перед 

збиранням, 

мм 

Сумарна 

вологозабезпе

ченість, мм 

Загальні 

витрати 

вологи за 

період 

вегетації, мм 

Коефіцієнт 

водоспоживан

ня, м
3
/т 

ДН 

Пивиха 

1 71,5 461,2 389,7 158,9 

2 80,1 450,4 370,3 98,0 

3 87,6 443,5 355,9 83,3 

4 87,4 438,9 351,5 80,1 

5 87,0 435,7 348,7 75,9 

ДН 

Галатея 

1 70,5 457,5 387,0 147,4 

2 80,1 440,5 360,4 88,1 

3 85,8 445,0 359,2 77,8 

4 85,1 441,3 356,2 74,8 

5 85,0 434,5 349,5 70,6 

Моніка 

350 МВ 

1 67,4 455,1 387,7 133,5 

2 78,6 452,3 373,7 87,2 

3 81,1 438,1 357,0 71,0 

4 80,5 435,6 355,1 69,4 

5 80,1 430,4 350,3 65,6 

Бистриця 

400 МВ 

1 67,0 458,7 391,7 127,0 

2 74,3 451,3 377,0 82,3 

3 80,2 436,4 356,2 66,3 

4 78,5 430,2 351,7 63,8 

5 78,0 427,5 349,5 60,9 

Примітка.* 1. Біологічна забур’яненість (контроль), 2. - Механізований догляд, 3. - Харнес – 2,5 л/га, 4. 

- МайсТер
®
 Пауер, 1,25 л/га, 5. - МайсТер

®
 Пауер, 1,25 л/га+ Харнес – 2,5 л/га 
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Додаток Ґ.2 

 

 

Вміст сухої речовини у гібридів кукурудзи, залежно від заходів 

контролювання чисельності бур’янів, % (середнє за 2013-2016 рр.) 
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Додаток Д.1 

Діаметр стебел рослин сорго цукрового у різні фази росту й розвитку 

культури, мм (середнє за 2012-2016 рр.) 

Сорт, гібрид Доза добрив 

Фази росту і розвитку: 

виході в 

трубку 

викидання 

волоті 

молочної 

стиглості 

зерна 

воскової 

стиглості 

зерна 

 

Силосне 42 

Без добрив 6,4 9,8 12,7 15,1 

N60P40K40 7,5 10,9 14,0 16,7 

N80P60K60 8,0 11,5 14,5 17,2 

N100P80K80 8,4 12,0 15,1 17,5 

 

Довіста 

Без добрив 8,1 11,0 13,8 17,2 

N60P40K40 9,1 12,4 15,3 18,5 

N80P60K60 9,3 12,9 15,8 18,9 

N100P80K80 9,6 13,5 16,6 19,5 
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Додаток Д.2 
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%

фаза виходу в трубку фаза молочної стиглості зерна 

фаза воскової стиглості зерна

Динаміка накопичення сухої речовини в рослинах сорго цукрового 

залежно від фази розвитку та рівня мінерального живлення,% (середнє 

за 2012-2016 рр.) 
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Додаток Д.3 

Урожайність сухої речовини сорго цукрового залежно від доз добрив (фаза 

воскової стиглості зерна), т/га 

Сорт, 
гібрид 

(фактор А) 

Доза добрив 
(фактор В) 

2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. Середнє 

 

Силосне 42 

Без добрив 11,7 12,7 13,1 7,8 14,3 11,9 

N60P40K40 13,6 14,4 15,4 9,4 16,8 13,9 

N80P60K60 14,9 15,8 16,7 10,3 17,9 15,1 

N100P80K80 15,9 16,6 17,8 10,8 19,0 16,0 

 

Довіста 

Без добрив 14,5 14,7 16,1 10,1 17,2 14,5 

N60P40K40 16,7 17,1 18,6 11,3 20,1 16,8 

N80P60K60 18,0 18,2 19,8 12,0 21,2 17,9 

N100P80K80 19,3 19,2 21,1 12,6 22,6 19,0 

НІР05, т/га, 

для 

А 1,3 1,5 1,6 1,1 1,7  

В 0,7 0,8 0,8 0,5 0,9  

АВ 2,3 2,5 2,6 2,1 2,8  
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Додаток Е.1 

Динаміка наростання біомаси рослин сорго цукрового залежно від строків 

сівби, т/га, (середнє за 2012-2016 рр.) 

Сорт, 

гібрид 

Строки 

сівби* 

Період росту та розвитку рослин 

кущіння –

вихід в 

трубку 

вихід в 

трубку –

стеблування 

стеблування 

– викидання 

волоті 

воскова 

стиглість 

зерна 

 

Силосне 42 

І 18,1 45,3 56,5 67,2 

ІІ 
20,3 52,1 61,2 71,9 

ІІІ 
26,4 57,5 66,7 74,8 

Довіста 

І 20,2 51,6 62,3 75,6 

ІІ 23,5 57,8 68,0 79,6 

ІІІ 27,4 62,7 72,6 83,7 
Примітка.* Температура ґрунту на глибині загортання насіння : І – 8-10°С, ІІ – 10-12°С, ІІІ – 12-14°С 
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Додаток Е.2 
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Урожайність сухої маси сорго цукрового залежно від строків сівби (фаза 

воскової стиглості зерна), т/га (середнє за 2012-2016 рр.) 

Примітка.* Температура ґрунту на глибині загортання насіння : 1 – 8-10°С, 2 – 10-12°С, 3 – 12-14°С 
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Додаток Є.1 

Динаміка зміни діаметра стебла рослин сорго цукрового залежно від 

заходів контролювання чисельності бур’янів, мм (середнє за 2012-2016 рр.) 

Сорт, 

гібрид 

 

Захід 

контролювання 

чисельності 

бур’янів 

Фаза 

виході в 

трубку 

Фаза 

викидання 

волоті 

Фаза 

цвітіння 

Фаза 

воскової 

стиглості 

зерна 

Силосне 

42 

Контроль 5,6 10,1 11,5 12,4 

Механічний 

обробіток 
6,8 11,3 12,9 14,3 

Дуал Голд 7,0 12,0 13,1 15,1 

Пік 7,0 11,8 13,3 14,9 

Довіста 

Контроль 6,7 12,1 12,8 14,3 

Механічний 

обробіток 
8,1 13,9 14,7 16,0 

Дуал Голд 8,3 14,3 15,0 16,9 

Пік 8,4 14,1 14,9 16,7 
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Додаток Є.2 
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Вміст сухої речовини у рослинах сорго цукрового залежно від заходів 

контролювання чисельності бур’янів, % (середнє за 2012-2016 рр.) 
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Додаток Є.3 

Урожайність сухої речовини сорго цукрового залежно від заходів 

контролювання чисельності бур’янів (фаза воскової стиглості зерна), т/га 

Сорт, 

гібрид 

(фактор А) 

 

Захід 

контролювання 

чисельності бур’янів 

(фактор В) 

2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. Середня 

Силосне 

42 

Контроль 11,0 11,5 11,6 7,4 13,2 10,9 

Механічний 

обробіток 
13,8 13,9 14,7 9,3 17,0 13,7 

Дуал Голд 15,0 15,6 16,6 10,5 18,3 15,2 

Пік 14,9 15,8 16,4 10,2 18,6 15,2 

Довіста 

Контроль 14,2 13,9 14,6 9,2 15,3 13,4 

Механічний 

обробіток 
17,4 17,3 18,1 11,2 20,0 16,8 

Дуал Голд 18,8 18,7 19,3 12,7 20,8 18,1 

Пік 18,9 18,9 19,6 12,8 21,0 18,2 

НІР05, т/га, 

для 

А 2,3 2,5 2,1 1,7 2,5  

В 1,5 1,6 1,5 1,2 1,6  

АВ 4,0 4,2 4,1 3,4 4,3  
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Додаток Ж 

Вміст сухої речовини в рослинах кукурудзи і сорго цукрового залежно від 

густоти стояння і ширини міжрядь, % (середнє за 2013-2016 рр.) 

Ширина 

міжрядь, см 

(фактор А) 

Густота 

стояння, тис. 

шт./га 

(фактор В) 

2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. Середнє 

45 

50/100 24,7 26,0 25,0 26,3 25,5 

60/120 25,0 26,1 25,0 26,4 25,6 

70/140 25,3 26,4 24,8 26,3 25,7 

70 

50/100 26,0 26,0 25,8 27,0 26,2 

60/120 26,1 26,5 25,3 26,5 26,1 

70/140 25,9 26,7 25,0 26,9 26,1 

НІР05, т/га, 

для 

А 0,6 0,5 0,5 0,4  

В 0,3 0,3 0,3 0,2  

АВ 1,1 1,2 1,0 0,9  
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Додаток З 
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Продовження додатку З 
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Додаток З1 
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Продовження додатку З1 
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Додаток З2 
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Продовження додатку З2 
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Додаток З 3 

 



412  
 

Продовження додатку З 3 

 



413  
 

Додаток З4 
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Продовження додатку З4 
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Додаток И 
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Додаток Й 
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Додаток К 
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Додаток Л 
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Додаток М 
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Додаток Н 
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Додаток О 

 

 


