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У статті доведено, що найоптимальним строком сівби  проса лозовидного  

є перша декада травня, що забезпечило найвищі показники висоти рослин 
другого, третього і четвертого років вирощування у сорту Кейв-ін-рок – 99,8; 
126,5 і 144,9 см, у сорту Картадж – 96,4; 117,7 та 136,8 см. Дана 
закономірність була характерною і для кількості стебел на 1 м² у рослин сорту 
Кейв-ін-рок – 463,4; 471,7 та 473,6 шт./м², та Картадж – 391,6; 406,2 та 411,1 
шт./м²  порівняно із іншими варіантами досліду. 

Найвищу урожайність було отримано за сівби у першу декаду травня у 
рослин другого, третього та четвертого років вирощування сорго лозовидного 
сорту Кейв-ін-рок – 6,8; 12,7 і 16,6 т/га, а також у рослин сорту Картадж 
другого, третього і четвертого року вегетації – 5,7; 10,3 і 14,5 т/га.  

Ключові слова: просо лозовидне, строки сівби, висота рослин, кількість 
стебел, урожайність. 

Табл. 6. Літ. 10. 
 

Постановка проблеми. Україна відноситься до енергодефіцитних країн 
(внутрішні ресурси покривають потреби в енергоносіях лише на 53%, імпортує 
75% необхідного обсягу природного газу та 85% сирої нафти і нафтопродуктів), 
тому виробництво палива з поновлювальних ресурсів є особливо актуальним 
для нашої країни. Більшість регіонів України мають сприятливі ґрунтово-
кліматичні умови для вирощування рослин з високим рівнем накопичення 
енергії біомаси під час вегетації, при цьому перспективними є культури, що 
можуть вирощуватися на малопродуктивних деградованих землях [1, 2]. Один 
із шляхів розв’язання енергонезалежності є інтродукція нових нетрадиційних 
рослин, що характеризуються широкою екологічною пластичністю, стійкістю 
проти несприятливих погодних умов, бур`янів, шкідників і хвороб, високою 
продуктивністю та іншими цінними показниками. При цьому перевагу 
віддають багаторічним видам, зокрема  Panicum virgatum L. – світчграсу (просо 
лозоподібне) [2, 3].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Panicum virgatum L. (просо 
лозоподібне) цінується у першу чергу як сировина для виробництва 
альтернативних видів енергії – твердого біопалива [4].  

На даний час розробляються елементи технології вирощування цієї 
культури [5] та етапи виготовлення біопалива із фітомаси рослин [6, 7]. 

1 Науковий керівник, канд. с.-г. наук, доцент Мазур В.А. 
193 



ISSN 2476626 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО                        Думка молодого                                                         №11  
                        ТА ЛІСІВНИЦТВО                                          вченого                                                                       2018 
 

Провівши багаторічні дослідження, вчені встановили, що врожайність 
фітомаси світчграсу змінюється в межах від 6 т сухої речовини на ґрунтах з  
низькою родючістю до 25 т на ґрунтах з високою родючістю [8].  Вітчизняні [9] 
та зарубіжні вчені [8] вказують, що за умов відповідного догляду урожай можна 
збирати протягом 15 років. 

На основі комплексної оцінки визначено, що за інтродукції сорти 
світчграсу: Кейв-ін-рок, Форестбург, Санбурст, Шелтер, Аламо, Канлоу є 
придатними для поширення у природно-кліматичних умовах Лісостепу 
України. Продуктивність біомаси залежить від сортового складу. Найбільша 
урожайність 17,9 т/га була у сорту Кейв-ін-рок [2]. 

Мета досліджень. Визначити особливості росту, розвитку та формування 
продуктивності проса лозовидного в залежності від різних строків сівби. 

Об’єкт досліджень – процес формування продуктивності світчграсу в 
залежності від різних строків сівби. 

Методика досліджень. Площа посівної ділянки – 30 м2, облікової – 25 м2. 
Повторність – чотириразова. Схема досліду: 1. Сівба світчграсу в третій 

декаді квітня. 2. Сівба світчграсу в першій декаді травня. 3. Сівба світчграсу в 
третій декаді травня. Дослід закладено за методом систематичних повторювань.  

Фенологічні спостереження під час росту й розвитку рослин та облік 
кількісних показників здійснювали за «Методикою державного 
сортовипробування сільськогосподарських культур» [10].  

Виклад основного матеріалу. Після проведення боронування і першого 
рихлення, рослини проса лозовидного почали відростати і в даний період та 
через 14 днів нами було визначено коефіцієнти густоти рослин, отримані дані 
представлені у таблиці 1. 

Таблиця 1  
Коефіцієнт густоти рослин проса лозовидного, % 

Сорт 
(фактор А) 

Строки сівби 
(фактор Б) 

Коефіцієнт густоти рослин, % 
початок вегетації через 14 днів 

2015 2016 2017 Серед-
нє 2015 2016 2017 Серед-

нє 

Кейв-ін-рок 
(Cave-in-

rock) 

Сівба – ІІІ декада квітня 35,8 38,4 46,4 40,2 90,5 93,4 96,4 93,4 

Сівба – І декада травня 40,2 45,5 48,2 44,6 95,2 95,8 98,2 96,4 

Сівба  – ІІІ декада травня 38,8 40,9 42,6 40,8 91,6 96,0 95,6 94,3 

Картадж 
(Сarthage) 

Сівба – ІІІ декада квітня 34,5 37,7 45,3 39,2 89,6 92,7 95,8 92,7 
Сівба – І декада травня 39,1 44,9 47,8 43,9 94,5 94,9 97,6 95,7 
Сівба  – ІІІ декада травня 37,2 40,1 41,7 39,6 90,8 95,2 94,8 93,6 

 

На варіанті при сівбі проса лозовидного у першій декаді травня місяця на початку 
вегетації, рослини вегетували інтенсивніше, так  у сорту Кейв-ін-рок – 44,6%, у 
сорту Картадж – 43,9% у порівнянні з варіантом сівби в третій  декаді квітня у  
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сорту Кейв-ін-рок – 40,2% та у сорту Картадж – 39,2%. Дана закономірність 
відмічається і через 14 днів після початку відростання у сорту Кейв-ін-рок – 
96,4%, а у сорту Картадж – 95,7%. На варіанті при сівбі проса лозовидного в 
третій декаді травня рослини були зріджені, що створило оптимальні умови для 
росту бур’янів, так  у сорту Кейв-ін-рок – 94,3% та у сорту Картадж – 93,6%. 

При сівбі проса лозовидного в першій декаді травня отримали найвищі 
показники висоти рослин другого, третього і четвертого років вирощування 
(Таблиця 2) у сорту Кейв-ін-рок – 99,8; 126,5 і 144,9 см, та у сорту Картадж –  
96,4; 117,7 та 136,8 см порівняно із іншими варіантами досліду. 

Таблиця 2  
Кількість стебел (шт./м²) та висота рослин, (см) проса лозовидного 

Сорт 
(фактор А) 

Строки сівби 
(фактор Б) 

Біометричні показники 
Кількість стебел (шт./м²) Висота  рослин, (см) 

2015 2016 2017 Серед-
нє 2015 2016 2017 Серед-

нє 

Кейв-ін-рок 
(Cave-in-

rock) 

Сівба – ІІІ декада квітня 455,6 462,2 469,3 462,4 93,4 123,5 139,7 118,9 
Сівба – І декада травня 463,4 471,7 473,6 469,6 99,8 126,5 144,9 123,7 

Сівба  – ІІІ декада травня 445,6 455,6 466,9 456,0 92,4 122,5 139,3 118,1 

Картадж 
(Сarthage) 

Сівба – ІІІ декада квітня 386,7 395,2 399,2 393,7 91,5 113,7 133,4 112,9 

Сівба – І декада травня 391,6 406,2 411,1 403,0 96,4 117,7 136,8 116,9 

Сівба  – ІІІ декада травня 377,2 386,8 395,3 386,4 93,2 112,3 131,1 112,2 
 

Крім того, слід відмітити, що рослини третього та четвертого року 
вирощування забезпечили вищі показники висоти рослин порівняно із висотою  
рослин другого року, а висота рослин четвертого року виявилася більшою 
порівняно із показниками висоти рослин третього року.  Дана закономірність 
спостерігалася на всіх варіантах досліду, незважаючи на різні строки сівби 
проса лозовидного.  

Кількість стебел на 1 м² була найбільшою за сівби  у першій декаді травня 
у сортів Кейв-ін-рок – 463,4; 471,7 та 473,6 шт./м², та Картадж – 391,6; 406,2 та 
411,1 шт./м² порівняно із іншими варіантами досліду. 

У середині вегетаційного періоду рослини проса лозовидного уражувалися 
хворобами (бура плямистість, гельмінтоспороз та інші), а також 
пошкоджувалися шкідниками (попелиця). На  листках відмічено ураження 
грибковими хворобами і чим слабші рослини по розвитку, тим ураження 
хворобами було сильнішим (Таблиця 3). Найнижчий бал ураження хворобами 
спостерігався за сівби у першій декаді  травня  у рослин сорту проса 
лозовидного Кейв-ін-рок – 3,2; 2,9 і 2,8 бала та Картадж – 3,5; 3,0 та 3,2 бала 
порівняно із іншими строками сівби.  Шкідниками просо лозовидне  майже  
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не пошкоджувався, проте в пазухах листків виявлено попелицю. 
Більша концентрація попелиці спостерігалася на варіантах досліду, де рослини 
були слабшими а розвитком, а нижча концентрація спостерігалася на на 
рослинах сорту Кейв-ін-рок за сівби у першу декаду травня – 0,3 бала, та у 
сорту Картадж – 0,34 бала за період досліджень. 

 
Таблиця 3 

Ураження хворобами та пошкодження шкідниками рослин проса 
лозовидного 

Сорт 
(фактор А) 

Строки сівби 
(фактор Б) 

Ураження хворобами та пошкодження шкідниками 

Ураження хворобами, бал Пошкодження 
шкідниками, бал 

2015 2016 2017 Серед-
нє 2015 2016 2017 Серед-

нє 
Кейв-ін-рок 

(Cave-in-
rock) 

Сівба – ІІІ декада квітня 3,8 3,2 3,1 3,4 0,35 0,34 0,32 0,33 
Сівба – І декада травня 3,2 2,9 2,8 3,0 0,31 0,3 0,3 0,30 
Сівба  – ІІІ декада травня 3,1 3,0 2,9 3,0 0,32 0,3 0,3 0,30 

Картадж 
(Сarthage) 

Сівба – ІІІ декада квітня 3,9 3,5 3,4 3,6 0,38 0,35 0,35 0,36 
Сівба – І декада травня 3,5 3,0 3,2 3,2 0,36 0,34 0,34 0,34 
Сівба  – ІІІ декада травня 3,2 3,2 3,4 3,3 0,37 0,35 0,34 0,35 

 
За довжиною волоті проса лозовидого кращими були рослини сорту Кейв-

ін-рок за сівби у першу декаду травня – 32,9; 33,6 та 34,3 см, порівняно із 
іншими строками сівби (Таблиця 4). Вищі показники довжини волоті 
спостерігалися також у сорту Картаж за сівби у першу декаду травня – 30,8; 
31,4 та 32,3 см.  

Таблиця 4 
Структура волоті проса лозовидного 

Сорт 
(фактор А) 

Строки сівби 
(фактор Б) 

Біометричні показники 

Довжина волоті, см Кількість гілочок 
першого порядку (шт.) 

2015 2016 2017 Серед-
нє 2015 2016 2017 Серед-

нє 
Кейв-ін-рок 

(Cave-in-
rock) 

Сівба – ІІІ декада квітня 31,6 32,5 33,4 32,5 21,0 23,5 24,8 23,1 
Сівба – І декада травня 32,9 33,6 34,3 33,6 22,5 24,6 25,4 24,2 

Сівба  – ІІІ декада травня 32,1 33,0 33,8 32,9 22,1 24,4 25,0 23,8 

Картадж 
(Сarthage) 

Сівба – ІІІ декада квітня 29,5 30,2 30,5 30,1 20,0 21,2 22,6 21,3 
Сівба – І декада травня 30,8 31,4 32,3 31,5 21,4 22,4 24,3 22,7 
Сівба  – ІІІ декада травня 29,0 30,0 30,8 29,9 20,3 20,5 23,4 21,4 

 
Найвища кількість гілочок першого порядку спостерігалася на варіанті 

досліду, де сівба проведена у першу декаду травня, як у сорту Кейв-ін-рок так і 
у сорту Картадж середні значення у рослин другого, третього і четвертого років  
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вирощування склали 24,2 і 22,7 шт., відповідно. 

Це ж стосується інших елементів структури врожаю рослин сортів проса 
лозовидного, які були вищими за строком сівби у першу декаду травня 
(Таблиця 5). Так  у сортів Кейв-ін-рок та Картадж середні значення у рослин 
другого, третього та четвертого років вирощування склали 10,8 та 10,1 шт. 
відповідно. 

Таблиця 5 
Структура волоті проса лозовидного 

Сорт 
(фактор А) 

Строки сівби 
(фактор Б) 

Біометричні показники 
Кількість порядків 

розміщення гілочок, шт. 
Кількість квіток у волоті, 

(шт.) 

2015 2016 2017 Серед-
нє 2015 2016 2017 Серед-

нє 

Кейв-ін-рок 
(Cave-in-

rock) 

Сівба – ІІІ декада квітня 9,5 9,9 10,4 9,9 678,9 721,3 789,6 729,9 

Сівба – І декада травня 10,0 10,8 11,5 10,8 723,4 767,5 823,4 771,4 

Сівба  – ІІІ декада травня 9,8 10,2 10,9 10,3 658,7 711,6 765,5 711,9 

Картадж 
(Сarthage) 

Сівба – ІІІ декада квітня 9,0 9,3 9,8 9,4 634,9 700,1 718,3 684,4 

Сівба – І декада травня 9,7 10,0 10,5 10,1 702,5 727,5 782,1 737,4 

Сівба  – ІІІ декада травня 9,4 9,8 10,0 9,7 628,6 681,4 724,3 678,1 
 
 
Найвища кількість  квіток у волоті рослин  проса лозовидного спостерігалася на 
варіанті, за сівби першої декади травня  і склали у рослин другого, третього і 
четвертого років досліджень сорту Кейв-ін-рок  – 723,4; 767,5 і 823,4 шт., та у 
сорту Картадж – 702,5; 727,5 та 782,1 шт.  

За результатами досліджень було встановлено урожайність сортів проса 
лозовидного у розрізі років досліджень, що змінювалася у значних межах 
(Таблиця 6). 

Таблиця 6 
Урожайність сухої біомаси проса лозовидного, т/га 

Сорт 
(фактор А) 

Строки сівби 
(фактор Б) 

Урожайність, т/га 
2015 2016 2017 Середнє 

Кейв-ін-рок 
(Cave-in-

rock) 

Сівба – ІІІ декада квітня 6,0 10,9 15,5 10,8 
Сівба – І декада травня 6,8 12,7 16,6 12,0 

Сівба  – ІІІ декада травня 6,3 10,1 15,2 10,5 

Картадж 
(Сarthage) 

Сівба – ІІІ декада квітня 5,1 9,2 13,5 9,3 
Сівба – І декада травня 5,7 10,3 14,5 10,2 
Сівба  – ІІІ декада травня 5,0 8,3 13,8 9,0 

НІР0,05 головного ефекту чинника А 0,1 0,1 0,1  
НІР0,05  головного ефекту чинника В 0,13 0,14 0,12  

НІР0,05 взаємодії АВ 0,12 0,13 0,11  
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За період досліджень урожайність сухої біомаси рослин проса лозовидного 
змінювалася у значних межах від 5 до 16,6 т/га.  Найвищий рівень урожайності 
було отримано на четвертий рік вегетації проса лозовидного від 13,8 до               
16,6 т/га, нижчий рівень урожайності отримано у рослин третього року 
вирощування – від 8,3 до 12,7 т/га, зовсім низька урожайність спостерігалася у 
рослин другого  року вегетації – від 5 до 6,8 т/га. 

Найвища урожайність спостерігалася на варіантах досліду, де сівба була 
здійснена у першу декаду травня у рослин другого, третього та четвертого років 
вирощування сорго лозовидного сорту Кейв-ін-рок – 6,8; 12,7 і 16,6 т/га, а 
також у рослин сорту Картадж другого, третього і четвертого року 
вирощування – 5,7; 10,3 і 14,5 т/га.  

Висновки і перспективи подальших досліджень. Найоптимальнішим 
строком сівби є перша декада травня, що сприяє отриманню найвищих 
показників висоти рослин другого, третього і четвертого років вирощування у 
сорту Кейв-ін-рок – 99,8; 126,5 і 144,9 см, та у сорту Картадж – 96,4; 117,7 та 
136,8 см, як і кількість стебел на 1 м² у рослин сорту Кейв-ін-рок – 463,4; 471,7 
та 473,6 шт./м², та Картадж – 391,6; 406,2 та 411,1 шт./м²  порівняно із іншими 
варіантами досліду. 

Дана закономірність спостерігалася у вказаних сортів за вказаним 
варіантом досліду і за елементами структури врожаю, так і за урожайністю. 
Найвища урожайність спостерігалася, де сівба була здійснена у першу декаду 
травня у рослин другого, третього та четвертого років вирощування сорго 
лозовидного сорту Кейв-ін-рок – 6,8; 12,7 і 16,6 т/га, а також у рослин сорту 
Картадж другого, третього і четвертого року вегетації – 5,7; 10,3 і 14,5 т/га.  

Найвищий рівень урожайності було отримано на четвертий рік вегетації 
проса лозовидного від 13,8 до 16,6 т/га,  нижчий рівень урожайності отримано у 
рослин третього року вирощування – від 8,3 до 12,7 т/га.  
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АННОТАЦИЯ  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ 

ВЫРАЩИВАНИЯ ПРОСА ЛОЗОВИДНОГО В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПИ 
ПРАВОБЕРЕЖНОЙ 

В статье показано, что найлутшим сроком посева проса лозовидного 
является первая декада мая, что обеспечило высокие показатели высоты 
растений второго, третьего и четвертого года  выращивания в сорта Кейв-
ин-рок – 99,8; 126,5 и 144,9 см, и в сорта Картадж - 96,4; 117,7 и 136,8 см. 
Данная закономерность была характерна и для количества стеблей на 1 м² у 
растений сорта Кейв-ин-рок – 463,4; 471,7 и 473,6 шт. / м², и Картадж - 
391,6; 406,2 и 411,1 шт. / м² по сравнению с другими вариантами опыта. 

Наивысшая урожайность была получена при посеве в первую декаду мая у 
растений второго, третьего и четвертого года выращивания сорго 
лозовидного сорта Кейв-ин-рок - 6,8; 12,7 и 16,6 т / га, а также у растений 
сорта Картадж второго, третьего и четвертого года вегетации - 5,7; 10,3 и 
14,5 т / га. 

Ключевые слова: просо лозовидное, сроки посева, высота растений, 
количество стеблей, урожайность. 

Табл.6. Лит. 10. 
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ANNOTATION 

IMPROVEMENT OF TECHNOLOGICAL APPROVALS FOR THE 
GROWING OF LOZOVA FORMATION IN THE CONDITIONS OF THE 

FOREST LINE OF RIGHT-BELT 
In the article it is shown that the most optimal term for sowing of the grazing 

millet is the first decade of May, which provided the highest indices of the height of 
plants of the second, third and fourth years of cultivation in the Cave-in-rock variety 
- 99.8; 126.5 and 144.9 cm, and in the Cartag - 96.4; 117.7 and 136.8 cm. This 
pattern was typical for the number of stems per 1 m² in Cave-in-rock plants - 463.4; 
471.7 and 473.6 pcs./m², and the Cartag is 391.6; 406.2 and 411.1 pcs./m² compared 
to other experimental variants. 

The highest yield was obtained for sowing in the first decade of May in the 
plants of the second, third and fourth years of cultivation of Sorghum varieties Cave-
in-rock - 6,8; 12,7 and 16,6 t / ha, as well as in plants of the Cartag type of the 
second, third and fourth year of vegetation - 5,7; 10.3 and 14.5 t / ha. 

Keywords: millet millet, lines of sowing, plant height, number of stems, yield. 
Table. 6. Lit 10. 
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