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Постановка проблеми. Нині, в умовах все бі-
льшої нестачі та подорожчання палива, вагомого 
значення набуває питання пошуку й викорис-
тання альтернативних джерел енерґії, забезпе-
чення ними передусім соціальних закладів і 
сільських товаровиробників, а також скорочення 
питомого споживання вичерпних енерґоресурсів. 
Особливо гостро ця проблема виникає в тих кра-
їнах, які мають низький запас природних, не по-
новлюваних енерґоджерел. 
У зв’язку з подорожчанням вичерпних джерел 

енерґії дослідження отримання якісної фітомаси 
(соломи) рослин світчграсу – сировини для ви-
робництва альтернативних видів біопалива – за-
лежно від умов вирощування є нагальним пи-
танням сьогодення. Враховуючи аграрний на-
прям розвитку нашої держави, сприятливі ґрун-
тово-кліматичні умови, наявність вільних зе-
мель, актуальність енерґоефективності в населе-
них пунктах, можна стверджувати, що надзви-
чайно перспективним джерелом відновлюваль-
ної енерґії є тверде біопаливо у вигляді ґранул, 
виготовлених на основі біомаси нових «енерґе-
тичних культур». Згідно зі статистичними дани-
ми, в Україні налічують від 3 до 5 млн га виве-
дених із сівозмін земель. Вирощування «енерґе-
тичних культур» для виробництва біопалива на 
зазначених землях збереже від ерозії ґумусний 
шар, сприятиме розвитку флори, фауни і загалом 
покращить екологічний і енерґетичний стан кра-

їни та її енерґозабезпеченість [8]. Необхідність 
збільшення використання відновлювальних дже-
рел енерґії зумовлено не тільки екологічною чи-
стотою застосування біопалив, а й вичерпаністю 
традиційних викопних палив [11]. 
Аналіз основних досліджень і публікацій,  

в яких започатковано розв’язання проблеми. 
З-поміж найбільш продуктивних «енерґетичних 
культур» науковці виокремлюють наступні: сві-
тчграс, міскантус, сиду  та ін. [1, 3–5, 7] – росли-
ни, що добре акліматизовані до умов вирощу-
вання, формують високу продуктивність із від-
повідною якістю фітомаси. Із вищеперерахова-
них культур світчграс – просо лозовидне 
(Panicum virgatum L.) – є однією з основних рос-
лин, у якої низька собівартість вирощування та 
висока продуктивність фітомаси (сировини для 
виробництва паливних ґранул).  
Існує два основних екотипи світчграсу: низовин-

ні та височинні. Низовинні види вирощуються на 
вологих ґрунтах – вони мають високі, товсті, грубі 
стебла, які ростуть кущами. Височинний тип адап-
тований до сухого клімату і має тонші стебла, ніж 
низовинні, та більшу їх кількість [16]. 
Згідно з дослідженнями L. E. Moser і K. P. Vogel 

[14], сорти, що походять із Південної Америки, 
найкраще пристосовані до умов південних тери-
торій Європи, проте вони також продуктивні і в 
північній Європі, але холодостійкість їх менша, 
в порівнянні з сортами північного походження 
[12, 15]. В європейських умовах було протесто-
вано значну кількість сортів американського по-
ходження і багато з них виявилися придатними 
для вирощування в тому чи іншому регіоні. На-
приклад, сорт світчграсу Кейв-ін-Рок більш ада-
птований для вирощування в умовах північно-
західної Європи (Великобританія, Нідерланди). 
Сорт Канлоу адаптований до більш південних 
територій (південна Великобританія, північна 
Італія). Ці сорти можуть переносити зниження 
температури в зимовий період на північніших 
територіях. Сорт світчграсу Аламо найкраще 
підходить для вирощування в південних регіонах 
Європи (Греція, Італія) [9]. 

Наведено обґрунтування доцільності використан-
ня відновлювальних ресурсів на основі вирощування 
„енерґетичних культур” (на прикладі світчграсу – 
проса лозовидного) на деградованих ґрунтах із ме-
тою отримання сировини для виробництва біопа-
лива. Подано фенологічні спостереження – трива-
лість міжфазних періодів протягом росту і роз-
витку рослин при веґетації культури першого року 
життя  та встановлено кількісні показники (ви-
соту і густоту рослин), їх взаємозв’язок для фор-
мування фітомаси світчграсу залежно від дослі-
джуваних сортів за різної ширина міжрядь. 
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Мета досліджень – дослідити  особливості 
росту і розвитку сортів світчграсу, їх адаптацію 
до ґрунтово-кліматичних умов та елементів тех-
нології вирощування на деградованих ґрунтах із 
метою отримання сировини для виробництва 
палива рослинного походження. 
Методика проведення досліджень. У 

центральній частині Лісостепу України (Полтав-
ський район) у 2011 році закладено експеримент, 
що включав дослідження п’яти сортів світчгра-
су: Аламо, Картрадж, Форестбург, Канлоу та 
Кейв-ін-рок (КІР). Схема експерименту містила 
варіанти вирощування рослин із міжряддям 30 і 
45 см на деградованих ґрунтах. 
Агротехніка в дослідах включала: дискування 

поля та культивації (осінні та весняну), сівбу й 
коткування ґрунту, три прополювання в міру 
з’явлення бур’янів. Норма висіву становила 300 
схожих насінин на 1 м2.  
Методика закладання і проведення експери-

менту – загальноприйнята, за Б. О. Доспєховим 
[2]. Розміщення варіантів у дослідах рендомізо-
ване; повторність чотириразова. Площа обліко-
вої ділянки – 10 м2. 
Польову схожість насіння (коефіцієнт схожос-

ті насіння) визначали на 14–20-й день після по-
яви сходів за шестибальною шкалою: 0 – сходи 
відсутні; 1 – видимі декілька рослин; 2 – явно 
виражений один ряд; 3 – явно виражені декілька 
рядів, є пробіли, можливо необхідний пересів;  
4 – ряди чисті, можливі кілька пробілів, пересів 

не потрібний; 5 – хороша схожість, немає пробі-
лів; 6 – відмінне стояння. Фенологічні спостере-
ження в процесі росту і розвитку рослин прово-
дили за «Методикою державного сортовипробу-
вання сільськогосподарських культур» [6] та згі-
дно з класифікацією фаз розвитку багаторічних 
трав [13].  
Облік кількісних показників світчграсу (висо-

ту і кількість рослин на 1 м2) проводили на час 
закінчення веґетації рослин. Отримані результа-
ти досліджень, що апробовані в досліді, оброб-
ляли за сучасними методами статистики із засто-
суванням комп’ютерних програм Excel, Statistaca 
6.0 та Past.  
Результати досліджень. Характеристика еко-

типів, плоїдність, походження та строк дости-
гання досліджуваних сортів світчграсу наведено 
в таблиці 1.  
За визначення коефіцієнту схожості насіння 

світчграсу встановлено, що залежно від сорту 
цей показник змінювався у межах від 1,3 до 5,0 
балів (табл. 2). 
Серед досліджуваних сортів світчграсу коефі-

цієнт схожості насіння, що характеризує друж-
ність проростання насіннєвого матеріалу у 
польових умовах, був найвищим у сорту КІР – 
на рівні п’яти (височинний екотип). Найнижча 
схожість насіння виявлена у сорту Аламо – на 
рівні 1,3 (низинний екотип). Усі інші сорти за 
даним показником мали проміжне положення. 

1. Характеристика екотипів сортів світчграсу 
Сорт  

(українська і англійська назва) Екотип Плоїдність Походження Строк дозрівання

Форесбург (Forestburg) ** тетраплоїд Пд. Дакота ранній 
Кейв-ін-рок 

(Cave-in-rock) ** октаплоїд Пд. Іллінойс середньо-пізній 

Картадж (Carthage) ** октаплоїд Пн. Кароліна пізній 
Аламо (Alamo) * тетраплоїд Пд. Техас дуже пізній 
Канлоу (Kanlow) * тетраплоїд Центр. Оклахома дуже пізній 

Примітка: ** – височинний, * – низинний екотип 

2. Коефіцієнт схожості насіння та біометричні показники рослин світчграсу 
 (на 14-й день після сівби), 2011 рік 

Сорти Коефіцієнт  
схожості насіння 

Кількість рослин на 1 м2, 
шт. 

Висота рослин, 
см 

Аламо 1,3 12,5 5,8 
Картадж 3,0 14,5 6,0 
Форесбург 3,5 16,0 4,0 
Канлоу 1,8 11,8 5,3 

Кейв-ін-рок 5,0 19,3 7,5 
НІР 05 - 1,04 0,60 
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Оцінка густоти стояння рослин світчграсу на 
2-й тиждень після сівби показала, що за кількіс-
тю рослин на 1 м2 кращими виявилися сорти 
Форестбург, КІР. Середня густота рослин на 1 м2 
сорту Форестбург і КІР була 16,0 і 19,3 рослин 
відповідно за НІР05 1,04. Висота рослин варіюва-
ла у межах від 4,0 до 7,5 см за НІР05  0,60.  
Результати фенологічних спостережень у до-

сліді свідчать про різний термін проходження 
окремих міжфазних періодів, що залежить від 
походження сортів та тривалості їх веґетаційно-
го періоду (табл. 3). 

Враховуючи, що час припинення веґетації для 
досліджуваних сортів припадав на жовтень, три-
валість веґетаційного періоду у сортів Канлоу і 
Аламо становила 155 діб, сорту Картрадж –  
166 діб. 
Тривалість міжфазних періодів у сортів світч-

грасу КІР, Форестбург першого року веґетації в 
умовах 2011 року була однакова: тривалість пе-
ріоду «сівба – сходи» – 15 діб, «сходи – кущін-
ня» – 21 доба, «сходи – вихід у трубку» – 41 до-
ба. Веґетаційний період у них тривав 169 діб. 

3. Результати фенологічних спостережень у досліді, фази розвитку по датах, 2011 р. 
Сорти Фази  

розвитку Аламо Картрадж Форесбург Канлоу Кейв-ін-рок 
Сівба 06.05.11 06.05.11 06.05.11 06.05.11 06.05.11 

Поява сходів 22.05.11 16.05.11 19.05.11 22.05.11 19.05.11 
Сходи 27.05.11 21.05.11 21.05.11 27.05.11 21.05.11 

Поява вторинних 
коренів 13.06.11 13.06.11 13.06.11 13.06.11 13.06.11 

Кущіння 20.06.11 20.06.11 20.06.11 20.06.11 20.06.11 
Вихід у трубку 30.06.11 30.06.11 30.06.11 30.06.11 30.06.11 

Початок цвітіння не спостеріга-
лося 

не спостеріга-
лося 15.08.11 не спостеріга-

лося 15.08.11 

Цвітіння не спостеріга-
лося 

не спостеріга-
лося 20.08.11 не спостеріга-

лося 20.08.11 

Дозрівання  
насіння 

не спостеріга-
лося 

не спостеріга-
лося 12.09.11 не спостеріга-

лося 12.09.11 
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Рис. 1. Висота рослин світчграсу на час закінчення веґетації за ширини міжрядь 

30 і 45 см за вирощування на деградованих ґрунтах,  2011 р.  Суттєві відмінності між 
варіантами позначені різними буквами (НSD Tukey test, p<0,05) 
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Рис. 2. Кількість рослин світчграсу на 1 м2 на час закінчення веґетації при ширині міжрядь 

30 і 45 см за вирощування на деградованих ґрунтах,  2011 р.  Суттєві відмінності між 
варіантами позначені різними буквами (НSD Tukey test, p<0,05) 
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Рис. 3. Розподіл варіантів (ширини міжрядь) сортів світчграсу першого року веґетації  

за допомогою методу головних компонентів, 2011 р. 
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За вирощування світчграсу на деградованих 
ґрунтах на час закінчення веґетації рослин отри-
мали найбільшу висоту у сортів Картрадж та 
КІР, кількість рослин на 1 м2 була найбільшою 
при міжрядді 30 см у сортів Форестбург і КІР.  
Сорти Аламо і Канлоу за даним показником, по-
рівняно з іншими сортами, мали найнижчі ре-
зультати. 
Варіювання висоти рослин на міжрядді 30 см 

у сортів Аламо та Канлоу було середнім, інші 
сорти мали незначне варіювання – менше 15 %. 
За вирощуванні на міжрядді 45 см середнє варі-
ювання відмічено у сорту КІР. Це також підтве-
рджується дослідженнями, проведеними Muir  
et. al [10]. 
Для більш простої інтерпретації різниці та 

взаємозв’язків між сортами і варіантами досліду 
(за висотою й кількістю рослин на одиницю 
площі) було проведено аналіз принципових (го-
ловних) компонентів. Цей аналіз спрощує склад-
ність мультирозмірних даних до декількох 
принципових компонентів, водночас зберігаючи 
варіацію даних (рис. 3).  
Згідно з першоим компонентом, чітко виокре-

милися сорти Форестбург при міжрядді 30 см і 
КІР – при міжряддях 30 и 45 см (права площина 
графіка). Другий компонент відокремив сорт 
Канлоу при ширині міжрядь 30 см від 45 см (ліва 
площина графіка). Більше того, сорт Форестбург 
при ширині міжрядь був асоційований із біль-
шою густотою рослин (стрілка «густота рослин»  
на графіку), а сорт КІР асоційований із більшою 
висотою рослин при міжряддях 30 і 45 см (стріл-
ка «висота рослин» на графіку). 
Висновки:  
1. Дослідження можливостей використання 

відновлювальних ресурсів на основі вирощуван-
ня «енерґетичних культур» (на прикладі світч-
грасу) на деградованих ґрунтах не тільки змен-
шить антропогенне навантаження на них, але й 
поліпшить екологічний стан довкілля і в кінце-
вому результаті забезпечить отриманням сиро-
вини для виробництва біопалива рослинного по-

ходження 
2. Серед досліджуваних сортів світчграсу ко-

ефіцієнт схожості насіння у польових умовах 
був найвищим у сортів височинного екотипу 
(Картрадж, Форестбург, Кейв-ін-рок), найниж-
чим у низовинного (Аламо, Канлоу), що 
пов’язано із сортовими властивостями, якістю 
насіння і необхідною кількістю вологи для пере-
творення запасних речовин ендосперму на рос-
тові процеси зародка. 

3. Подовжені міжфазні періоди ранньостигло-
го сорту світчграсу (Форестбург)  вказують на 
те, що він потребує більше часу для проходжен-
ня генеративного періоду і не встигає сформува-
ти насіння в умовах недостатнього зволоження, 
порівняно із середньо- і пізньостиглими (Кейв-
ін-Рок, Аламо, Канлоу і Картрадж). Це залежить 
як від походження сорту, так і від його генетич-
ної природи. 

4. За результатами досліджень встановлено, 
що на висоту рослин світчграсу першого року 
веґетації (на час закінчення веґетації) більший 
вплив мають сортові особливості при ширині 
міжрядь 30 см, а при 45 см ця різниця зникає.  
Це може свідчити про те, що зі збільшенням 
площі живлення рослин знижується їх конку-
ренція за мінеральні поживні речовини та спо-
стерігається вирівнювання за висотою у дослі-
джуваних сортів світчграсу. Дана тенденція збе-
рігалась і для густоти рослин на одиниці площі, 
але для більшої кількості сортів (Форестбург, 
Канлоу і Кейв-ін-рок). Це вказує на те, що даний 
показник (густота рослин) може бути більш на-
дійним параметром, аніж висота для оцінки про-
дуктивності сортів світчграсу для виробництва 
біомаси. 
Враховуючи, що просо лозовидне (світчграс) є 

новою, перспективною фітоенерґетичною куль-
турою для виробництва твердого біопалива,  до-
слідження в даному напрямі необхідно розшири-
ти і продовжити. 
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