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Визначено кількісні показники веґетативної надземної маси сортів проса прутоподібного (світчграсу):
Кейв-ін-рок, Картадж і Форесбург залежно від ширини міжрядь. Встановлено, що на третій і четвертий рік життя збільшення площі живлення рослин
призводить до зменшення висоти рослин досліджуваних сортів проса прутоподібного, а кількість стебел, навпаки, має тенденцію до збільшення у разі вирощування рослин із ширшими міжряддями. Встановлено рівень врожайності сухої фітомаси сортів світчграсу третього і четвертого веґетаційного року за
різної площі живлення рослин.
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Постановка проблеми. На даний час назріло
нагальне питання вивчення перспектив використання власних ресурсів для отримання екологічно
безпечної та дешевої сировини із поновлюваних
джерел енерґії. Згідно із твердженням низки авторів [1], у нашій країні існує значна кількість джерел енерґії з біомаси для виробництва біопалива –
це такі види сировини: рослинні рештки сільськогосподарських культур, відходи деревообробної
промисловості та енерґетичні культури. Останній
вид – це переважно багаторічні рослини, що добре акліматизовані до певних умов та здатні формували високу врожайність фітомаси у разі їх вирощування на малопродуктивних ґрунтах. Зпоміж них виокремлюють наступні культури: багаторічне сорґо, міскантус (слонова трава), світчграс (просо прутоподібне), верба та інші [2, 9, 10].
Просо прутоподібне є рослиною, що здатна
формувати високу врожайність надземної веґетативної маси за багаторічного циклу використання і є відмінною сировиною для виготовлення рідкого і твердого біопалива [4]. Саме тому
визначення особливостей формування врожайності фітомаси цієї культури є актуальним питанням сьогодення.
Аналіз основних досліджень і публікацій,
у яких започатковано розв’язання проблеми.
Просо прутоподібне (Panicum virgatum L.) – рослина, що добре акліматизована до умов вирощу62

вання на території нашої країни і забезпечує високу врожайність фітомаси [11].
Всебічні дослідження проса прутоподібного в
Україні за ботаніко-біологічними особливостями
[7, 12], сортовим складом [14], елементами технології вирощування [8, 11] та особливостями
виготовлення біопалива із фітомаси рослин [13]
переконливо свідчать про значну зацікавленість
вчених у вивченні цієї культури.
Результати проведених досліджень автором в
умовах центральної частини України [5, 6] свідчать про високу адаптивність інтродукованих
сортів проса прутоподібного, формування ними
високої та стабільної врожайності фітомаси за
рахунок елементів структури врожаю, що формуються під впливом абіотичних і біотичних
чинників.
Водночас зарубіжними вченими було визначено [17], що збільшення площі живлення проса
прутоподібного на фоні зменшених норм висіву
призводить до підвищення врожайності фітомаси культури. Результати цих досліджень збігаються з іншими експериментами [15, 16], в яких
встановлено, що вирощування світчграсу за широких міжрядь, порівняно з вузькими, збільшує
врожайність і вміст вуглецю в отриманій біомасі
рослин. Бур’яни мали вплив на ріст рослин світчграсу лише в перший рік вирощування культури.
В подальшому рослини проса пригнічували їх за
рахунок інтенсивного кущення; на широкорядних посівах відбувалася саморегуляція травостою, що мало вплив на врожайність фітомаси
світчграсу.
Дослідження елементів технології вирощування світчграсу (на низькопродуктивних ґрунтах) є актуальним питанням, так як урожайність
культури поряд із сортовими властивостями і
погодними умовами великою мірою залежить
від агротехнічних заходів вирощування.
Мета досліджень: встановити особливості
формування елементів продуктивності та врожайності надземної веґетативної маси сортів
проса прутоподібного третього і четвертого року
веґетації за різної ширини міжряддя.
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Відповідно до поставленої мети досліджень
передбачалося вирішення таких завдань:
1. Визначити окремі елементи продуктивності
(висоту рослин та кількість стебел на одиницю
площі) сортів проса прутоподібного за вирощування рослин із міжряддям 15, 30 і 45 сантиметрів.
2. Визначити врожайність фітомаси сортів (у
перерахунку на суху речовину) залежно від ширини міжрядь та років досліджень.
Методика проведення досліджень. В умовах
центральної частини Лісостепу України протягом 2011–2014 років було проведено дослідження, що містили вивчення трьох сортів проса прутоподібного: Кейв-ін-рок, Картадж і Форесбург.
Схема експерименту поєднувала варіанти вирощування сортів із міжряддям 15, 30 і 45 см на
малопродуктивних ґрунтах, що мали показники
вмісту ґумусу та азоту на низькому рівні, вміст
фосфору – середній, а вміст калію – підвищений.
Методика закладання і проведення експерименту загальноприйнята, за Б. А. Доспєховим [3] та
рекомендаціями вітчизняних вчених [8, 11].
Агротехніка в дослідах поєднувала дискування
поля, культивації, сівбу та коткування ґрунту,
прополювання міжрядь у міру забур’яненості посівів та щорічний осінній та весняний збір урожаю.

Облік показників продуктивності (висота рослин і кількість стебел на 1 м2) проводили на час
закінчення веґетації рослин проса прутоподібного. Врожайність визначали шляхом скошування
рослин, зважуванням та перерахунку на суху
вагу після визначення відсотка вологи.
Результати досліджень. За середньодобовою
температурою в період веґетації проса прутоподібного (травень–листопад) виокремилися останні
роки, що характеризувалися підвищеним температурним режимом за одночасного зниження
кількості опадів, що вказує на посушливі умови
веґетації культури у роки досліджень.
На третій рік веґетації отримали найбільшу
висоту проса прутоподібного у сорту Кейв-ін-рок
за міжряддя 15 см, суттєво меншим цей показник був у сортів Картадж і Форесбург. Суттєво
нижчими рослини виявилися на варіантах із шириною міжрядь 30 і 45 сантиметрів. Кількість
стебел на 1 м2 була найбільшою за міжряддя 45 см
у сортів Кейв-ін-рок і Форесбург – відповідно
445,1 і 450,0 шт./м2, у сорту Картадж – 312,2 шт./м2.
Рослини проса прутоподібного, що вирощувалися
на варіантах із міжряддям 15 і 30 см, мали суттєво
меншу густоту стеблостою (табл. 1).

1. Кількісні показники рослин проса прутоподібного
третього і четвертого років веґетації, 2013–2014 рр.
рік

Фактори
сорт
Кейв-ін-рок

2013

Картадж
Форесбург
Кейв-ін-рок

2014

Картадж
Форесбург

міжряддя
15
30
45
15
30
45
15
30
45
15
30
45
15
30
45
15
30
45

НІР05 (фактор А, рік)
НІР05 (фактор А, сорт)
НІР05 (фактор А, міжряддя)

Висота рослин, см
155,0
137,7
123,6
134,3
118,6
109,4
144,9
122,4
114,8
141,4
120,2
128,0
133,8
123,5
135,1
136,6
125,0
128,7
3,04
2,10
7,32

Кількість стебел,
шт./м2
207,3
357,4
445,1
195,2
245,8
312,2
357,7
384,1
450,0
154,2
224,1
308,0
261,8
294,4
352,5
212,1
320,0
336,3
45,13
15,41
23,30
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2. Урожайність (сухої маси) проса прутоподібного
третього і четвертого років веґетації (т/га), 2013–2014 рр.
рік

Фактори
сорт
Кейв-ін-рок

2013

Картадж
Форесбург
Кейв-ін-рок

2014

Картадж
Форесбург

міжряддя
15
30
45
15
30
45
15
30
45
15
30
45
15
30
45
15
30
45

НІР05 (фактор А, рік)
НІР05 (фактор А, сорт)
НІР05 (фактор А, міжряддя)
На четвертий веґетаційний рік найвищі рослини були у сорту Кейв-ін-рок (141,4 см), суттєво нижчими – у сортів Форесбург (136,6 см) і
Картадж (139,8 см) у разі вирощування на міжрядді 15 сантиметрів.
Густота стеблостою виявилась найбільшою у
сорту Картадж за міжряддя 45 см, істотно меншою і однозначною як за 30 так і за 45 см у сорту
Форесбург, і найменшою – у сорту Кейв-ін-рок.
Кількісні показники: густота стеблостою і висота рослин проса прутоподібного (елементи
продуктивності) обумовлюють врожайність фітомаси культури, що залежить, насамперед,
від ширини міжрядь та в меншій мірі визначаються сортовими властивостями [6].
Урожайність сортів проса прутоподібного четвертого року веґетації не завжди була більшою,
ніж третього, у деяких сортів спостерігалось вирівнювання за даним показником (табл. 2).
Урожайність проса прутоподібного третього і
четвертого року веґетації за ширини міжрядь 45 см
у сорту Форесбург була відповідно за роками
11,7 і 12,0 т/га, Кейв-ін-рок – 11,6 і 11,0 т/га, у
сорту Картадж – 10,9 і 12,5 т/га. Прибавка врожаю до попереднього року була суттєвою у сорту
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Урожайність, т/га
7,5
10,8
11,6
6,1
9,7
10,9
6,5
10,2
11,7
7,2
10,6
11,0
6,7
10,8
12,5
7,0
10,9
12,0

Прибавка до попереднього року, т/га
–
–
–
–
–
–
–
–
–
– 0,3
– 0,2
– 0,6
0,6
1,1
1,6
0,5
0,7
0,3
0,94
0,42
0,73

Картадж за міжряддя 30 і 45 сантиметрів.
У випадку вирощування усіх сортів поставлених на вивчення за міжряддя 15 і 30 см отримали
істотно меншу врожайність сухої фітомаси порівняно із ширшим міжряддям.
Висновки:
1. На третій і четвертий рік життя збільшення
площі живлення рослин призводить до зменшення висоти рослин досліджуваних сортів проса прутоподібного, а кількість стебел, навпаки,
має тенденцію до збільшення за вирощування
рослин із ширшими міжряддями.
2. У разі вирощування на малопродуктивних
ґрунтах рослин проса прутоподібного третього і
четвертого року веґетації у сортів Форесбург і
Кейв-ін-рок спостерігається вирівнювання врожайності сухої веґетативної маси за міжряддя 45
сантиметрів.
Цей показник для сортів Форесбург і Кейв-інрок був у межах найменшої істотної різниці, а у
сорту Картадж – перевищив значення попереднього року на 1,6 т/га.
За роки дослідження суттєво меншу врожайність зафіксовано під час вирощування даних сортів на вужчих міжряддях (15 і 30 сантиметрів).
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