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УДК 631.53.048:633.17(477.7)

1ВПЛИВ НОРМ ВИСІВУ НАСІННЯ НА 
ФОРМУВАННЯ ГУСТОТИ СТОЯННЯ 

РОСЛИН СОРТІВ СОРГО ЦУКРОВОГО 
В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ

О. А. Коваленко, кандидат сільськогосподарських наук, 
доцент
А. В. Чернова, асистент
Миколаївський національний аграрний університет

У статті досліджено залежність густоти стояння рослин сортів сор-
го цукрового залежно від різних норм висіву насіння в умовах півдня 
України. Встановлено, що густота стояння рослин сорго цукрового 
в проведених дослідженнях відрізнялася у всіх сортів за варіанта-
ми норм висіву насіння й була найбільш високою по сорту-стандарту 
Сило 700 Д.

Ключові слова: сорго цукрове, норма висіву, густота стояння 
рослин, Фаворит, Сило 700Д, Силосне 42. 

Постановка проблеми. Оптимальна густота стояння 

рослин – це один з головних факторів формування високих 

і стабільних урожаїв. Як відомо, для її коригування необхід-

но насамперед знати кращу норму висіву насіння для певної 

культури та враховувати можливий відсоток рослин, що зни-

щуються механічними обробітками грунту під час догляду за 

посівами та в процесі росту та розвитку культури.

Важливим фактором також є польова схожість насіння, 

яка залежить від його якості, адже чим вище якість насіння 

за посівними показниками, тим вища його польова схожість. 

У свою чергу на польову схожість насіння впливають біотичні 

та абіотичні чинники.

Польова схожість насіння корелюється з показником ви-

живання рослин, тобто числом збережених до збирання рос-

лин у відсотках до кількості висіяного схожого насіння. Цей 

показник інтегрований і характеризує здатність насіння ство-

рювати в конкретних умовах повноцінні сходи, а також є 

важливим елементом для формування максимальної продук-

тивності посівів саме на початкових етапах органогенезу рос-

лини. Він свідчить про адаптованість конкретного генотипу 
© Коваленко Г.М., Чернова А.В., 2017  
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сорго цукрового до ґрунтово-кліматичних умов і показує, на-

скільки оптимізовані технологічні прийоми в плані формуван-

ня їх густоти стояння [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Густота посіву 

значно впливає на ріст і розвиток рослин та величину врожаю. 

Оптимальна густота стояння сприяє забезпеченню елемента-

ми живлення, вологою, освітленням рослин і формуванню при 

цьому максимальної продуктивності. Одним із головних фак-

торів, який визначає густоту посіву, є наявність вологи й еле-

ментів живлення у ґрунті [2].

Оптимальну густоту посіву визначають залежно від конкрет-

них ґрунтово-кліматичних умов, морфобіологічних особливостей 

сортів і гібридів сорго та напрямку використання продукції.

Вагові норми висіву соргових культур коригують залежно 

від маси 1000 насінин, їх посівних кондицій та якостей [3].

Болдирєва Л. Л. та Бондаренко В. П. зазначають, що за-

лежно від запасів вологи в ґрунті та групи стиглості сортів і 

гібридів при вирощуванні сорго на силос оптимальна густота 

стояння рослин на богарі коливається у межах 100-160 тис./га 

[4]. Ті ж автори у методичних рекомендаціях з вирощування 

соргових культур зазначають, що залежно від запасів вологи у 

ґрунті та групи стиглості сортів та гібридів при вирощуванні 

сорго на зерно оптимальна густота стояння рослин в умовах 

без зрошення коливається у межах 80-140 тис./га [5].

А.С. Каракальчев стверджує, що, знаючи оптимальні нор-

ми висіву та ліпшу глибину заробки насіння, можливо отри-

мати необхідну густоту стояння рослин на одиницю площі. 

Найвищу врожайність зеленої маси – 92,42 т/га (сухої – 28,02 т/га) 

та зерна – 2,4 т/га отримали за сівби з міжряддям 60 см та 

нормою висіву 300 тис. схожих насінин на 1 га. За сівби їх з 

міжряддям 70 см та нормою висіву 200 тис. шт. насінин було 

отримано 90,72; 27,31 та 2,99 т/га відповідно [6].

Норма висіву насіння на гектар впливає і на густоту стояння 

рослин [7]. Збільшення норми висіву сорго від 350 до 950 тис. 

схожих насінин на 1 га призводить до зниження цього показни-

ка між фазами сходів та кущіння в середньому на 22%. У цей 

період сорго має слабку конкурентну здатність проти бур'янів. 
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У наступні фази вплив норми висіву на густоту стояння рос-

лин та їхню здатність до виживання є незначним.

Мета статті – дослідити вплив норм висіву насіння на фор-

мування густоти стояння рослин сортів сорго цукрового в умо-

вах Півдня України. Встановити залежність густоти стояння 

рослин сортів сорго цукрового від впливу зазначених факторів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Формуван-

ня густоти стояння рослин сортів сорго цукрового залежно від 

норм висіву насіння в умовах Південного Степу України на-

ведено у таблиці 1.

За даними таблиці 1 видно, що густота стояння рослин 

сорго цукрового в процесі органогенезу зменшується від фази 

сходів до повної стиглості культури. Цей показник відрізнявся 

по сортах, що пов’язано з сортовими особливостями насіння. 

Також при догляді за рослинами, а саме при виконанні куль-

тивацій у фазі кущення та на початку трубкування, втрача-

ється певний відсоток рослин.

Таблиця 1

Густота стояння рослин сортів сорго цукрового 
залежно від норм висіву насіння, тис. шт./га

Сорти

Норми висіву 

тис. шт. сх. 

нас./га

Фази розвитку

сходи кущення
повна 

стиглість

1 2 3 4 5

2015 рік

Сило 700 

Д(Ст)

70 67 60,8 58

100 97 86,4 83

130 125 111 108

160 154 136 133,8

Силосне 42

70 65 60,8 58

100 95 84,5 83

130 123 109 106

160 152 134,5 131



132 Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2017. – Вип. 3

Продовження табл. 1

1 2 3 4 5

Фаворит

70 66 61 57

100 96 85,2 84

130 124 110 107

160 153 135 132

2016 рік

Сило 700 Д 

(Ст)

70 69 62,4 58

100 99 89,7 86

130 128 112,6 110

160 157 138 136

Силосне 42

70 67 60,8 56

100 97 86,5 84

130 124 110 106

160 153 137,2 132

Фаворит

70 68 62 58

100 98 89,2 86

130 126,1 112,2 110

160 155 138 135

Середнє за 2 роки

Сило 700 Д 

(Ст)

70 68 61,6 58

100 98 88,05 84,5

130 126,5 111,8 109

160 155,5 137 134,9

Силосне 42

70 66 60,8 57

100 96 85,5 83,5

130 123,5 109,5 106

160 152,5 135,85 131,5

Фаворит

70 67 61,5 57,5

100 97 87,2 85

130 125,05 111,1 108,5

160 154 136,5 133,5

Як вже було зазначено, на густоту стояння сорго цукрово-

го впливала норма висіву, а саме: зі збільшенням показника 

даного фактора збільшується кількість рослин на гектарі. Так, 
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за норми висіву 70 тис. шт. сх. нас./га формується в серед-

ньому 5 рослин на погонний метр рядка, відповідно при 100 

– 7, 130 – 9, 160 – 11.

Погодно-кліматичні умови у роки проведення досліджень 

впливали на формування густоти посівів сорго цукрового. Так, 

у 2016 році на період проведення сівби культури в посівному 

шарі ґрунту вологи містилося у достатній кількості, що в свою 

чергу позитивно вплинуло на відсоток схожості насіння. Тому 

в цей рік густота стояння була більшою на 2-3 тис. рослин /га  

порівняно з менш забезпеченим вологою 2015 роком.

Середні дані за 2015-2016 рр. щодо густоти стояння рос-

лин сортів сорго цукрового у фазі сходів залежно від норм ви-

сіву наведено у вигляді діаграми на рисунку 1.

Отже, виходячи з наведених показників, найбільшу густо-

ту стояння рослин культури у фазі сходів спостерігали у рос-

лин сорту Сило 700 Д з нормою висіву 160 тис. шт. сх. нас./га 

(155,5 тис. шт/га), а найменшу – у рослин сорту Силосне 42 з 

нормою висіву 70 тис. шт. сх. нас./га (66 тис. шт/га).

У наступні фази розвитку рослин сорго цукрового в досліді 

відмічали аналогічну залежність, найбільшою густота форму-

валася за норми висіву 160 тис. шт. сх. нас./га, а найменша 

за 70 тис. шт. сх. нас./га.

Рис. 1. Густота стояння рослин сортів сорго цукрового у фазі сходів 
залежно від норм висіву насіння (середнє за 2015-2016 рр.), тис. шт./га
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Густоту стояння рослин сортів сорго цукрового у фазі ку-

щення залежно від норм висіву насіння за 2015-2016 рр. на-

ведено у вигляді діаграми на рисунку 2.

Рис. 2. Густота стояння рослин сортів сорго цукрового у фазі кущення 
залежно від норм висіву насіння (середнє за 2015-2016 рр.), тис. шт./га

У фазі кущення рослин культури сорго цукрового густота 

стояння дещо зменшувалася по всіх варіантах досліду залеж-

но від норм висіву насіння, що пов’язано з проведенням ме-

ханічних обробітків грунту по догляду за посівами (міжрядна 

культивація). Найбільшу густоту стояння в даний період (137 

тис. шт/га) також спостерігали по сорту Сило 700 Д з нормою 

висіву насіння 160 тис. шт./га, а найменша (60,8 тис. шт/га) 

по сорту Силосне 42 з нормою висіву 70 тисяч штук схожих 

насінин на гектар.

Одним з елементів продуктивності культури є кількість 

рослин на одиниці площі на період її збирання. У нашому до-

сліді  врожайність сорго цукрового значно залежала від гус-

тоти стояння рослин на період збору врожаю. Дані по густоті 

стояння рослин сортів сорго цукрового у фазі повної стиглості 

залежно від норм висіву в середньому за 2015 – 2016 рр. на-

ведено у вигляді діаграми на рисунку 3.
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Рис. 3. Густота стояння рослин сортів сорго цукрового у фазі повної стиглості 
залежно від норм висіву насіння (середнє за 2015-2016 рр.), тис. шт./га

Найбільш високою густота стояння рослин сортів сорго 

цукрового у фазі повної стиглості (134,9 тис. шт./га) була у 

сорту  Сило 700 Д за норми висіву 160 тис. шт. сх. нас./га, 

найнижчим цей показник був по сорту Силосне 42 (57 тис. 

шт./га) за норми висіву 70 тис. шт. сх. нас./га. На ділянках по 

сорту Фаворит  порівняно зі стандартом Сило 700 Д формува-

лось на 0,5 тис. шт./га менше рослин за норми висіву 70 тис. 

шт. сх. нас./га, при нормі висіву 100  та 130 тис. – на 0,5 тис. 

шт./га більше, а при 160 – на 1,4 тис. шт./га менше.

Висновки. Густота стояння рослин сорго цукрового в про-

ведених дослідженнях різнилася за сортами та  нормами ви-

сіву насіння і була найбільш високою у сорту-стандарту Сило 

700 Д. Норми висіву насіння впливали на формування густоти 

стояння рослин сорго цукрового та відсоток їх виживаності, що 

обумовлювало в підсумку показники продуктивності культури.
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виях юга Украины.

В статье приведены показатели густоты стояния растений сортов сор-
го сахарного в зависимости от различных норм высева семян в условиях 
юга Украины. Установлено, что густота стояния растений сорго сахарного 
в проведенных исследованиях отличалась у всех сортов по вариантам норм 
высева семян и была самой высокой у сорта-стандарта Сила 700 Д.

Ключевые слова: сорго сахарное, норма высева, густота стояния расте-
ний, Фаворит, Сило 700Д, Силосное 42.

A. Chernova, O. Kovalenko. The infl uence of seed rates on the formation 
of density of sweet sorghum varieties in the conditions of the South 
steppe of Ukraine.

The article contains the indicators of standing sweet sorghum varieties 
plants which depend on diff erent rates of seed sowing in the conditions of the 
south Steppe of Ukraine. It was established that the density of standing of sweet 
sorghum varieties plants in the studies was diff erent in all varieties in the variants 
of seed sowing norms and was the highest in the Silo 700 D.

Key words: sweet sorghum, seeding rate, plant density, the Favorit, the Silo 

700 D, the Sylosnoe 42.
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