
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО 

№ 3 • 2014 • ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії 50 

УДК 633.179:631.535:631.559 
© 2014 

Кулик М. І., кандидат сільськогосподарських наук 
Полтавська державна аграрна академія 

ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ПРОСА ЛОЗОПОДІБНОГО  
ТРЕТЬОГО РОКУ ВЕҐЕТАЦІЇ 

Рецензент – доктор сільськогосподарських наук, професор В. Л. Курило 

Результати проведених досліджень засвідчують, 
що формування врожайності фітомаси проса лозо-
подібного (світчграсу) – сировини для виробництва 
біопалива – залежить як від сортименту та погод-
них умов, так і від елементів технології вирощування 
культури. Визначено кількісні показники веґетатив-
ної надземної маси та врожайність сухої фітомаси 
культури в розрізі сортів, поставлених на вивчення за 
різної площі живлення рослин. Встановлено частки 
впливу досліджуваних факторів на елементи проду-
ктивності (висоту рослин та кількість стебел на 
одиницю площі) і врожайність сухої фітомаси сор-
тів проса лозоподібного: Кейв-ін-рок, Картадж і 
Форесбург. 
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Постановка проблеми. У зв’язку зі значною 
залежністю України від імпортованих енерґоно-
сіїв та подорожчання газу і нафтопродуктів на-
зріло нагальне питання моніторингу та дослі-
дження можливостей використання власних ре-
сурсів для отримання екологічно безпечної та 
дешевої сировини із поновлюваних джерел енер-
ґії. Як відзначають Я. Б. Блюм, Г. Г. Гелетуха,  
І. П. Григорюк та інші вчені [1], у нашій країні іс-
нує значна кількість джерел енерґії з біомаси для 
виробництва біопалива – це переважно рослинні 
рештки сільськогосподарських культур, відходи 
деревообробної промисловості та енерґетичні 
культури. Економічні й енерґетичні показники 
потенціалу біомаси відрізняються за рівнем роз-
поділу в різних ґрунтово-кліматичних зонах 
України, вмістом сухих речовин, цукрів, лігніну 
та целюлози, що суттєво впливає на ціну біопа-
лива в цілому. 
В якості сировини для біопалива передбача-

ється використовувати багаторічні рослини, які б 
були добре акліматизовані до певних умов та 
формували високу врожайність фітомаси за їх 
вирощування на малопродуктивних ґрунтах. Для 
вирішення цієї проблеми практичний інтерес 
мають наступні культури: багаторічне сорґо, мі-
скантус (слонова трава), світчграс (просо лозопо-
дібне), верба та інші [2, 9].  

Із вищеперерахованих енерґетичних культур просо 
лозоподібне є однією з рослин, у якої низька собівар-
тість сировини для біопалива та висока продуктив-
ність надземної веґетативної маси за багаторічного 
циклу використання. Саме тому визначення особ-
ливостей формування врожайності фітомаси 
культури є актуальним питанням сьогодення. 
Аналіз основних досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Просо лозоподібне (Panicum virgatum L.) – рос-
лина, що добре акліматизована до умов вирощу-
вання на території нашої країни, формує високу 
продуктивність із відповідною якістю фітомаси, 
що використовується як сировина для виробниц-
тва біопалива [11].  
На даний час просо лозоподібне широко ви-

вчається в Україні: за ботаніко-біологічними 
особливостями [4, 7], елементами технології ви-
рощування [8, 10] та особливостями виготовлен-
ня біопалива із фітомаси рослин [12]. 
Дослідження, проведені багатьма науковцями в 

умовах нашої країни, показують високу адаптив-
ність інтродукованих сортів проса лозопо-дібного, 
формування ними високої та стабільної врожайно-
сті фітомаси за рахунок елементів структури вро-
жаю, що формуються під впливом абіотичних і біо-
тичних чинників. Не менш важливим фактором у 
вирощуванні світчграсу, що визначає врожайність 
культури, є ширина міжрядь.  
Зарубіжними вченими було проведено дослі-

дження щодо ширини міжрядь на посівах проса 
лозоподібного. За вивчення ширини міжрядь  
J. P. Muir, M. A. Sanderson, W. R. Ocumpaugh та 
інші вчені [16] визначили, що збільшення площі 
живлення на фоні зменшених норм висіву при-
зводить до підвищення врожайності фітомаси. 
Результати цих досліджень збігаються з іншими 
експериментами [15], в яких встановлено, що 
вирощування світчграсу з міжряддям 80 см, по-
рівняно з 20 см, збільшує врожайність та вміст 
вуглецю в отриманій біомасі рослин. Аналогічні 
результати отримав D. I. Bransby зі співавторами 
[13] і встановив, що сорти проса лозоподібного 
за широкорядного способу сівби, порівняно з 
вузькорядними, формують більшу урожайність.  
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Згідно з дослідженнями інших зарубіжних ав-
торів [14] встановлено, що інтенсивність росту 
рослин сортів Аламо і Кейв-ін-рок була вищою 
на ділянках з нормою висіву 400 насінин/м2, по-
рівняно з нормою 200 насінин/м2.  
Густота рослин була більшою на варіантах, де 

сівбу проводили в травні порівняно з квітнем. 
Бур’яни мали вплив на ріст світчграсу лише в 
перший рік вирощування культури.  
В подальшому рослини світчграсу пригнічу-

вали їх за рахунок інтенсивного кущення, на 
широкорядних посівах відбувалося саморегуля-
ція травостою, і як результат – формування по-
тужної веґетативної маси.  
У той же час, результати проведених дослі-

джень автором в умовах центральної частини 
України свідчать [5, 6], що оптимальна площа 
живлення для рослин світчграсу першого року 
веґетації є 30 см, на другий рік – 45 см, особливо 
для сортів Форесбург, Кейв-ін-рок, у яких було 
оптимальне співвідношення за висотою та густо-
тою рослин на одиницю площі. Це мало суттє-
вий вплив на врожайність фітомаси у перера-
хунку на суху речовину. 
Неоднозначність тлумачення науковців стосо-

вно проблематики обраного питання змушують 
поставити його на вивчення й встановити особ-
ливості формування врожайності наземної веґе-
тативної маси проса лозоподібного за різної гус-
тоти рослин. 
Мета досліджень: встановити особливості 

формування елементів продуктивності і врожай-
ності надземної веґетативної маси сортів проса 
лозоподібного третього року вегетації із різною 
шириною міжрядь. 
Відповідно до поставленої мети досліджень 

передбачалося вирішення таких завдань: 
1. Визначити окремі елементи продуктивності 

(висоту рослин та кількість стебел на одиницю 
площі) сортів проса лозоподібного за вирощуван-
ня рослин із міжряддям 15, 30 і 45 сантиметрів. 

2. Визначити врожайність фітомаси сортів  
(у перерахунку на суху речовину) залежно від 
ширини міжрядь. 

3. Встановити частки впливу досліджуваних 
факторів на елементи продуктивності та вро-
жайність сухої фітомаси сортів проса лозоподіб-
ного. 
Методика проведення досліджень. Протягом 

2011–2013 років в умовах центральної частини 
Лісостепу України (Полтавський район) було 
закладено експеримент, що містив дослідження 
сортів трьох проса лозоподібного: Кейв-ін-рок 
(скорочено – КІР), Картадж і Форесбург, що ха-
рактеризувалися стабільним проявом елементів 

продуктивності протягом років досліджень. 
Схема експерименту містила варіанти вирощу-
вання сортів із міжряддям 15, 30 і 45 см на мало-
продуктивних ґрунтах, що мали показники вміс-
ту ґумусу та азоту на низькому рівні, вміст фос-
фору – середній, а вміст калію – підвищений. 
Методика закладання і проведення експери-

менту – загальноприйнята, за Б. А. Доспєховим 
[3]. Розміщення варіантів у дослідах рендомізо-
ване; повторність – чотириразова. Площа облі-
кової ділянки – 10 м2. 
Агротехніка в дослідах поєднувала: дискуван-

ня поля, культивації, сівбу й коткування ґрунту, 
прополювання міжрядь у міру забур’яненості 
посівів.  
Облік показників продуктивності (висоту рос-

лин і кількість стебел на 1 м2) проводили на час 
закінчення веґетації рослин. Врожайність визна-
чали шляхом скошування рослин, зважуванням 
та перерахунку на суху вагу після визначення 
відсотка вологи.  
Отримані результати досліджень, що апробовані 

в досліді, обробляли за сучасними методами статис-
тики із застосуванням комп’ютерних програм Excel 
та Statistaca 6.0.  
Результати досліджень. За середньодобовою 

температурою в період веґетації проса лозопо-
дібного (травень – жовтень) виокремилися 
останні роки, що характеризувалися підвищеним 
температурним режимом за одночасного зни-
ження кількості опадів, що вказує на посушливі 
умови веґетації культури у роки досліджень. 
Елементи продуктивності, що обліковували в 

досліді (висота рослин і кількість стебел на 1 м2), 
змінювалися залежно від площі живлення дослі-
джуваних сортів.  
На третій рік веґетації отримали найбільшу 

висоту рослин у сорту КІР за міжряддя 15 см, 
суттєво меншим цей показник був у сортів Кар-
тадж і Форесбург. Нижчими рослини виявилися 
на варіантах із шириною міжрядь 30 і 45 санти-
метрів (рис. 1). 
На третій веґетаційний рік кількість стебел на 

1 м2 була найбільшою за міжряддя 45 см у сортів 
КІР і Форесбург, відповідно, 445,1 і 450,0 шт./м2, 
у сорту Картадж – 312,2 шт./м2.  
Рослини проса лозоподібного, що вирощува-

лися на варіантах із міжряддям 15 і 30 см, мали 
суттєво меншу густоту стеблостою на одиницю 
площі (рис. 2). 
Урожайність сортів проса лозоподібного тре-

тього року веґетації була значно більшою, ніж 
другого, залежно від ширини міжрядь і варіюва-
ла у межах від 6,10 до 11,70 т/га (рис. 3). 
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Рис. 1. Висота рослин проса лозоподібного третього року веґетації (см), 2013 р. 

Примітка: М 15 – міжряддя 15 см, М 30 – міжряддя 30 см, М 45 – міжряддя 45 сантиметрів 
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Рис. 2. Кількість стебел проса лозоподібного третього року веґетації  (шт./м2), 2013 р. 

Примітка: М 15 – міжряддя 15 см, М 30 – міжряддя 30 см, М 45 – міжряддя 45 сантиметрів 
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Рис. 3. Урожайність (суха маса рослин) проса лозоподібного  
третього року веґетації  (т/га), 2013 р. 

Примітка: М 15– міжряддя 15 см, М 30 – міжряддя 30 см, М 45 – міжряддя 45 сантиметрів. 

 
Найбільша урожайність проса лозоподібного 

третього року веґетації була у сортів КІР 
(11,6 т/га) та Форесбург (11,7 т/га), суттєво мен-
ше у сорту Картадж (10,9 т/га) за ширини між-
рядь 45 см. За вирощування рослин на міжрядді 
30 см отримали істотно меншу врожайність су-
хої фітомаси порівняно із ширшим міжряддям – 
у сорту КІР на рівні 10,8 т/га, у сорту Картадж 
при цій же площі живлення – 9,7 т/га, та Форес-
бург – 10,2 т/га. Вирощування рослин на більш 
звужених міжряддях призводило до зниження 
врожайності у всіх сортів порівняно з іншими 
варіантами досліду. 
За проведення математичної обробки даних 

встановлено часки впливу досліджуваних фак-
торів на елементи продуктивності і врожайність 
сухої надземної веґетативної маси проса лозопо-
дібного третього року веґетації в розрізі дослі-
джуваних сортів (рис. 4–6). 
В умовах 2013 року на висоту досліджуваних 

сортів найбільший вплив мала ширина міжрядь 
(70,5 %), дещо менший, але досить суттєвий – сор-
тові особливості (27,6 %), інші фактори забезпечи-
ли ступінь впливу на даний показник менше 2 %. 
Кількість стебел на одиницю площі більшою 

мірою обумовлюється густотою стеблостою рос-
лин (85,2 %) і меншою – взаємодією факторів 
«сорт» і «ширина міжрядь» (9,8 %), інші факто-
ри мають ступінь впливу на даний показник на 
рівні 5 %. 

 

Рис. 4. Частка впливу досліджуваних факто-
рів на висоту рослин проса лозоподібного,  
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Примітка: ступінь впливу: 1) фактор A (сорт); 2) фактор Б (міжряддя); 3) взаємодія факторів; 4) повторень; 5) інші 
 

На рівень продуктивності сухої фітомаси про-
са лозоподібного третього року веґетації визна-
чальним є ширина міжрядь (92,7 %) і менш сут-
тєвий вплив мають сортові особливості культури 
(4,4 %), інші фактори – менше 3 %. 
Висновки: 1. Висота рослин досліджуваних 

сортів проса лозоподібного зменшується зі збі-
льшенням площі живлення рослин, а кількість 
стебел, навпаки, має тенденцію до збільшення за 
вирощування рослин із ширшим міжряддям (30 і 
45 сантиметрів). 

2. Кількість стебел на 1 м2, порівняно з між-
ряддям 15 і 30 см, була найбільшою за міжряддя 
45 см у сортів третього року веґетації: Кейв-ін-
рок і Картадж, відповідно, 445,1 і 450,0 шт./м2,  
у сорту Форесбург – 312,2 шт./м2. 

3. За ступенем впливу елементи продуктивно-

сті проса лозоподібного залежать, в першу чер-
гу, від ширини міжрядь і сортових властивостей 
культури. 

4. У проса лозоподібного третього року веґе-
тації найбільшу врожайність сухої веґетативної 
маси формували сорти Форесбург і Кейв-ін-рок, 
відповідно, 11,70 і 11,60 т/га за ширини міжрядь 
45 см, а сорт Картадж – 10,9 т/га. Суттєво меншу 
врожайність зафіксовано за вирощування даних 
сортів із міжряддям 15 і 30 сантиметрів. 
Враховуючи, що просо лозоподібне (світч-

грас) є новою, перспективною фітоенерґетичною 
культурою для виробництва біопалива, дослі-
дження впливу умов вирощування на формуван-
ня урожайності фітомаси культури необхідно 
поглибити і продовжити. 
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Рис. 5. Частка впливу досліджуваних факторів на 
кількість стебел у рослин проса лозоподібного, 
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Рис. 6. Частка впливу досліджуваних фа-
кторів на врожайність сухої фітомаси 

проса лозоподібного, 2013 рік 
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