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Вступ. У світі швидко зростає зацікавленість у широкому використанні відновлюваних джерел енергії. Особливо це актуально для країн з обмеженими ресурсами викопних
видів палива та відповідно високим рівнем залежності від їх імпорту і імпортерів [1, 2].
Україна також входить до переліку енергозалежних країн, тому будь-яке скорочення споживання традиційних викопних палив стає для нас питанням вже не суто економічним, а і
політичним. Європейський та світовий досвід доводять перспективність і економічну доцільність широкого впровадження біоенергетичних технологій, в тому числі і програм з
створення плантацій енергетичних культур. Тому, в перспективі паливо нафтового походження буде все більше витіснятись паливом отриманим на основі альтернативних джерел
енергії – біопаливом [3, 4].
Для зменшення витрат традиційних джерел енергії і використання біопалива із фітомаси практичний інтерес представляють такі рослини, як сорго багаторічне, світчграс,
міскантус й ряд інших біоенергетичних культур [5, 6].
В Інституті зрошуваного землеробства НААН протягом 2011-2013 рр. проводились
наукові дослідження, мета яких полягала у вивченні та розробці елементів технології вирощування сорго багаторічного в умовах південного Степу України з метою одержання сировини для твердого біопалива.
Матеріали та методика досліджень. Дослідження та спостереження проводили в
двофакторному польовому досліді: фактор А – умови зволоження (без зрошення, зрошення у
фазі виходу у трубку та цвітіння при вологості ґрунту 70-75% НВ в шарі ґрунту 0-70 см);
фактор В – мінеральне живлення (без добрив, N 30 , N 60 , N 90 ). Із мінеральних добрив застосовували аміачну селітру. Вегетаційні поливи проводили дощувальним агрегатом ДДА-100МА.
В середньому за роки досліджень було проведено чотири поливи, зрошувальна норма при
цьому складала 2000 м3/га. Дослід закладений методом розщеплених ділянок, повторність –
чотириразова, посівна площа ділянки – 76 м2, облікова – 52 м2.
Ґрунт дослідної ділянки темно-каштановий, середньосуглинковий слабкосолонцюватий з
вмістом гумусу в орному шарі 2,2%. Середній вміст в шарі ґрунту 0-50 см нітратного азоту –
1,2, рухомого фосфору – 3,0 та обмінного калію – 33,1 мг/100 г ґрунту. Найменша вологоємність шару ґрунту 0,7 м становить – 22,0%, вологість в’янення – 9,7%, щільність складання – 1,40 г/см3.
Результати досліджень. Одним із завдань наших досліджень було вивчення особливостей росту й розвитку багаторічного сорго, у тому числі тривалості міжфазних періодів і
періоду вегетації в цілому залежно від зрошення та мінерального живлення.
Результати польових досліджень показали, що тривалість вегетаційного періоду сорго
подовжується при проведенні вегетаційних поливів та поліпшенні умов мінерального живлення. Відновлення вегетації на всіх варіантах досліду відбулось одночасно – 3 декада квіт20
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ня. На посівах з внесенням мінеральних добрив міжфазні періоди подовжувались. В цілому
тривалість вегетаційного періоду у цих варіантах тривала 109 днів в умовах природного зволоження та 119 при зрошенні, що на 3-5 днів більше ніж на неудобреному фоні.
При проведенні першого поливу у фазу виходу у трубку та внесенні мінеральних добрив, темпи розвитку рослин сорго уповільнюються. Так, початок фази цвітіння на посівах
при зрошенні (без добрив) відмічено на 69-ий день після сходів, що на 3 доби пізніше варіанту без поливів. При внесенні мінеральних добрив нормою N 90 ця різниця становила 4 доби. В
цілому тривалість вегетаційного періоду при зрошенні збільшувалась на 6 днів без внесення
добрив, та на 9 днів при внесенні N 90 .
Причиною збільшення періоду вегетації при зрошенні та внесенні мінеральних добрив
є уповільнення процесів старіння. Отже, розвиток рослин у природних умовах зволоження
значно відрізняється від вирощування їх на поливних землях. При відсутності зрошення уповільнюються ріст клітин та їх поділ, зменшуються розміри стебел та листків, що прискорює
проходження всіх фаз росту та розвитку, і скорочує вегетаційний період в цілому.
При уповільненому старінні подовжується період росту стебел і листків та проходження фаз розвитку рослин, тому вегетаційний період збільшується. Таке явище спостерігається при проведенні поливів та інтенсивному азотному живленні.
У формуванні господарсько-цінної частини врожаю сільськогосподарських культур
надземна біомаса має важливе значення. Абсолютна величина її приросту є зовнішнім проявом внутрішніх процесів, що відбуваються в рослинах. Тому за темпами приросту надземної маси можна судити про вплив того чи іншого фактора на рослину.
Формування врожаю надземної маси багаторічного сорго обумовлюється інтенсивністю фізіологічних процесів, та умовами життєдіяльності рослин. Органічні речовини, які
утворюються в листках у процесі фотосинтезу, визначають формування вегетативних і репродуктивних органів. Отже, у період вегетації необхідно створити рослинам сприятливі
умови, щоб формувати максимальну біомасу.
У наших дослідах маса сухої речовини у фазі виходу у трубку в умовах природного
зволоження становила в середньому 460 г/м2, при зрошенні – 590 г/м2 залежно від варіанту з
добривами.
Більш чітко вплив факторів, що досліджували, спостерігався у фазу цвітіння рослин
сорго. Збір сухої речовини в умовах природного зволоження збільшувався залежно від кількості і якості внесених добрив на 4,2-12,0% з найвищим виходом – 1700 г/м2 при внесенні
N 90 . На посівах з проведенням вегетаційних поливів урожайність сухої маси збільшувалась
на 15,4% при внесенні азотних добрив порівняно з варіантом без добрив. Найбільше накопичення маси сухої речовини сорго – 2450 г/м2 відмічено у фазі молочно-воскової стиглості
при зрошенні та внесенні N 90 .
Для досягнення високого врожаю сільськогосподарських культур необхідно керувати
продукційним процесом. Регулюючи фактори та умови зовнішнього середовища, можна досягти оптимальних параметрів всіх основних фотосинтетичних показників: розміру листкового апарату, фотосинтетичного потенціалу й чистої продуктивності фотосинтезу. У формуванні високого врожаю ведуча роль належить створенню посівів з оптимальною площею
листя, здатних тривалий час знаходитись в активному стані. Також дуже важливо, щоб до
кінця вегетації існували умови трансформації більшої кількості пластичних речовин [7, 8]
Фотосинтез – головний процес накопичення біомаси посіву й має велике значення в
процесі життєдіяльності рослин. Відмічено, що 90-95% речовин всього врожаю утворюється
в листках у процесі фотосинтезу [8]. Від площі листового апарату залежить кількість енергії,
що поглинається посівом, сумарна транспірація. Фотосинтез тісно пов’язаний з процесами
поглинання елементів живлення та водообміном, що здійснюється через коріння та надземною масою рослин. Всі ці процеси значною мірою залежать один від одного й висока продуктивність можлива лише при оптимальному сполученні умов зволоження та мінерального
живлення.
Оскільки листок відіграє важливішу роль в утворенні органічної речовини, необхідно
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знати розміри листової поверхні. Зрошення та добрива, особливо азотні, сприяють зростанню частки листя в структурі зеленої маси. Застосування азоту нормою N 90 забезпечувало
збільшення частки листя порівняно з контролем на 16,4% за умов природного зволоження, та
на 26,7% при проведенні вегетаційних поливів.
Польові спостереження показують, що поліпшення умов мінерального живлення істотно впливає на приріст листкового апарату. Максимальну площу листкового апарату рослини багаторічного сорго мали у період цвітіння, коли в неполивних умовах при внесенні N 90
вона становила 14,6 тис м2, а при зрошенні та тій же нормі добрив – 27,8 тис м2/га, що майже
в два рази більше, ніж на посівах без добрив.
Після цвітіння відбувається інтенсивне відмирання листків у період молочно-воскової
стиглості їх площа становила 42,3% в умовах природного зволоження та при зрошенні 38,4%
від максимальної в період цвітіння. Таким чином, зрошення та поліпшений мінеральний режим стимулюють подовження життєдіяльності листкового апарату, що в свою чергу сприяє
більш тривалому процесу роботи асиміляційної поверхні.
Визначальним фактором розвитку сільськогосподарських культур в південному Степу
України є природні умови, які характеризуються сприятливим кліматичним потенціалом,
родючими ґрунтами й несприятливим водним режимом території. В середні за погодними
умовами роки гідротермічний коефіцієнт у цій зоні становить 0,5-0,7, тобто необхідна кількість вологи для формування високих врожаїв сільськогосподарських культур не забезпечується опадами під час вегетації. Це призводить до значної циклічності врожайності культур в
окремі роки й неможливості ведення стійкого землеробства без регулювання умов зволоження, що досягається тільки при штучному зрошенні.
Писаренко В.А. [9], спираючись на тридцятирічний досвід широкого використання
зрошуваних земель в Україні та фундаментальні наукові дослідження, вказував, що в степових районах серед відомих прийомів інтенсифікації землеробства альтернативи зрошенню
немає. Тільки від зрошення збільшення врожаю основних сільськогосподарських культур
сягає 113,3-220,0%.
У наших дослідженнях зволоження посівів багаторічного сорго здійснювалось шляхом проведення вегетаційних поливів у фазу виходу у трубку та цвітіння при 70-75% НВ у
шарі ґрунту 0,7 м. Досліди показали, що при глибокому рівні ґрунтових вод водоспоживання
сорго відбувається за рахунок атмосферних опадів та запасів ґрунтової вологи. Так, на посівах без зрошення сумарне водоспоживання сорго з шару ґрунту 0-100 см становило 3040
м3/га.
При зрошенні сумарне водоспоживання сорго збільшувалося в середньому на 61,5% і
становило 4910 м3/га. При цьому, зрошувальна норма у сумарному водоспоживанні складала
40,7%. Використання при цьому запасів ґрунтової вологи зменшується на 130 м3/га порівняно з посівами без зрошення. Слід відмітити, що при зрошенні кількість атмосферних опадів
вегетаційного періоду складає 36,5% сумарного водоспоживання сорго.
Одним із головних показників процесу вирощування сільськогосподарських культур є
їх врожайність, величина яка значною мірою залежить від багатьох факторів зовнішнього
середовища, які складаються в період вегетації культури.
В середньому за роки проведення досліджень урожайність сухої речовини багаторічного сорго коливалася в межах від 8,3 до 23,4 т/га залежно від умов зволоження та мінерального живлення (табл.).
Урожайність сухої речовини на посівах, де протягом вегетації проводили поливи, становила – 17,9 т/га, незалежно від норм мінерального живлення. Вплив зрошення забезпечив
одержання додатково 8,5 т/га сухої речовини, що складає 90,4% від урожаю в умовах природного зволоження.
Внесення мінеральних добрив нормою N 90 забезпечило одержання 16,9 т/га сухої речовини. В умовах природного зволоження посіви при внесенні цієї норми сформували 10,3
т/га біомаси, що на 24,1% більше не удобреного варіанту. Проведення вегетаційних поливів
та використання мінеральних добрив нормою N 90 забезпечило одержання 23,4 т/га біомаси.
22

НАУК ОВ І ПР АЦ І ІНС Т ИТ УТУ Б ІОЕ НЕ РГ Е ТИЧ НИХ К УЛЬТУР І ЦУК РОВ ИХ Б УРЯ К ІВ , в и п ус к 1 9

Таблиця
Урожайність сухої речовини залежно від умов зволоження та мінерального живлення, т/га
Умови зволоження, (А)
Без поливу

Зрошення

НІР 05
НІР 05

Мінеральне живлення, (В)

Урожайність, т/га

середня

по фактору А по фактору В

Без добрив
N 30
N 60
N 90
Без добрив
N 30
N 60
N 90

8,3
10,5
9,1
12,5
9,4
9,8
14,7
10,3
16,9
12,7
15,8
17,9
19,5
23,4
А. Оцінка істотності головних ефектів
А=
0,8
В=
0,7
В. Оцінка істотності часткових відмінностей
А=
1,0
В=
0,9

Окупність 1 кг д.р.
добрив прибавкою
врожаю, кг
26,7
25,0
22,2
103,3
113,5
118,9

В сучасних умовах господарювання одним із важливих напрямків ефективного вирощування сільськогосподарських культур є економія використання мінеральних добрив. Для
підтвердження нами був проведений розрахунок окупності 1 кг діючої речовини мінеральних добрив прибавкою врожаю. Так, найбільша окупність 1 кг д. р. добрив – 118,9 кг була
зафіксована в умовах зрошення при внесенні N 90 .
Висновки. Проведення вегетаційних поливів та внесення добрив нормою N 90
стимулювало подовження життєдіяльності рослин багаторічного сорго та сприяло формуванню максимального по досліду – 27,8 тис. м2 листкового апарату, що в 2,0 рази більше ніж
на контролі.
Багаторічне сорго сформувало найвищий врожай сухої речовини за умов внесення мінеральних добрив нормою N 90 , який склав в умовах природного зволоження 10,3 т/га, а за
умов проведення вегетаційних поливів – 23,4 т/га, окупності 1 кг діючої речовини мінеральних добрив прибавкою врожаю при цьому становила – 118,9 кг.
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Аннотация
Влащук А.Н., Войташенко Д.П., Демченко Н.В.
Продуктивность сорго многолетнего в условиях орошения южной Степи Украины
Приведены результаты исследований по изучению влияния минеральных удобрений на
продуктивность сорго многолетнего в условиях орошения южной Степи Украины. Проанализирована зависимость урожайности сухого вещества от доз азотных удобрений, как в
условиях естественного увлажнения, так и при орошении.
Ключевые слова: сорго многолетнее, орошение, минеральные удобрения, урожайность, сухое вещество, площадь листьев.
Annotation
Vlaschuk A., Voytashenko D., Demchenko N.
Long-term productivity of sorghum under irrigation in the southern steppes of Ukraine.
The results of studies on the effect of fertilizers on long-term productivity of sorghum under
irrigation southern steppes of Ukraine. Were analyzed dependence of dry matter yield of doses of
nitrogen fertilizer, both in terms of natural moisture and under irrigation.
Keywords: perennial sorghum, irrigation, fertilizers, crop yield, dry matter, leaf area.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПЛИВУ СПОСОБІВ ЗАХИСТУ ВІД БУР’ЯНІВ
НА РІСТ І РОЗВИТОК РОСЛИН МІСКАНТУСУ В УМОВАХ ЗАХІДНОЇ
ЧАСТИНИ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Наведено результати досліджень ефективності впливу способів захисту міскантусу
від забур’яненості на ріст і розвиток рослин в процесі вегетації.
Ключові слова: біоенергетика, біомаса, міскантус, гербіциди, механізований та хімічний обробітки ґрунту.
Вступ. Одним з основних завдань біоенергетики є створення енергетичних плантації
високопродуктивних енергетичних культур, що використовується для виробництва твердих
видів палива з високою врожайністю біомаси та підвищеним вмістом целюлози. Особливо
актуальним питанням нової галузі є залучення до процесу вирощування малопродуктивних
та деградованих земель. Серед широкого спектру високопродуктивних злакових рослин перспективною енергетичною культурою для виробництва паливних гранул є міскантус. Оскільки дана культура є новою для агропромислового комплексу України, то перед науковцями
та виробниками продукції постає завдання детального дослідження та розробки елементів
технології вирощування міскантусу в різних ґрунтово-кліматичних зонах України [1].
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