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Державна установа Інститут зернових культур НААН, вул. Володимира Вернадського,14, 

м. Дніпро, 49009, Україна  
 

За результатами досліджень встановлено, що площа листкової поверхні посівів сорго прямо 

пропорційно залежить від густоти стояння рослин. У фазі викидання волоті формувалася найбіль-

ша площа асиміляційного апарату. З'ясовано, що кожне збільшення густоти стояння рослин на 

20 тис./га призводить до зменшення індивідуальної площі листкової поверхні рослини на 8,8–9,0 % 

(128–137 см
2
) відносно попередньої густоти. Щодо ширини міжрядь, такого впливу не виявлено. 

Найбільша маса зерна з волоті формувалася за густоти стояння рослин 80 тис./га. Загущен-

ня посіву (на 20 тис./га) зумовлювало зниження цього показника на 4,8–22,0 % відносно попе-

реднього. При збільшенні щільності агроценозу простежувалося зменшення маси зерна та озернено-

сті волоті, проте маса 1000 зерен була відносно стабільною. Оптимальні значення показника  маса 

1000 зерен у сортів та гібрида за обох способів сівби одержано за густоти стояння рослин 120–

140 тис./га. На структуру врожаю більшою мірою впливали генетичні особливості рослин сорго та 

щільність посіву, вплив способу сівби виявився незначним.  

У середньому за роки досліджень вища урожайність сорго зернового формувалась в посівах з 

шириною міжрядь 45 см: гібрид Прайм – 5,89 т/га, сорти Дніпровський 39 – 4,62 т/га (за густоти 

стояння рослин 140 тис./га) і Вінець – 3,70 т/га (160 тис./га). За вирощування гібрида сорго зерново-

го при міжрядді 70 см врожайність зерна становила 5,70–5,71 т/га за щільності рослин відповідно 

120–140 тис./га. У сорту Дніпровський 39 однакові показники урожайності (4,57 т/га) були за гус-

тоти стояння рослин 120 та 140 тис./га. Урожайність зерна сорту Вінець за густоти стояння 

рослин 160 тис./га і ширини міжрядь 70 см становила 3,83 т/га. Загущення посівів понад вказану 

густоту призводило до зниження зернової продуктивності рослин. 

Ключові слова: сорго зернове, густота стояння, площа листя, індивідуальна площа асиміля-

ційного апарату, щільність агроценозу, зернова продуктивність.  

 

В сучасних умовах реструктуризації 

та реорганізації сільськогосподарських під-

приємств, зростання вартості енергоресурсів 

актуальності набуває проблема виробництва 

достатньої кількості продовольчого і фураж-

ного зерна для задоволення постійно зрос-

таючих внутрішніх потреб і попиту на між-

народному ринку [1]. 

Одним із можливих шляхів вирішення 

цього питання є вирощування сорго зерново-

го (Sorghum bicolor L.), роль якого зростає, 

особливо в умовах недостатнього та нестій-

кого зволоження, яке відмічається останніми 

роками по всій території України [2]. 

У формуванні високопродуктивних 

посівів сорго зернового важливу роль відіг-

рають елементи технології вирощування. 

Оптимізація розміщення рослин на одиниці 

посівної площі за рахунок норм висіву на-

сіння та способів сівби, які найбільшою мі-

рою відповідають потребам рослин конкрет-

них генотипів, зумовлює більш повне розк-

риття їхнього генетичного потенціалу зерно-

вої продуктивності. Формування високопро-

дуктивних посівів зернових культур, зокрема 

сорго зернового, – складний процес, на який 

впливає багато залежних один від одного 

чинників  на  всіх  етапах  росту  та  розвитку  
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рослин. 

Вивчення і комплексна оцінка впливу 

складових елементів технології вирощування 

різних сортів і гібридів сорго зернового у 

формуванні урожайності, уможливлюють 

підвищити ефективність виробництва і кон-

курентоспроможності культури. Тому важ-

ливо проводити дослідження, які спрямовані 

на встановлення оптимальних комбінацій 

складових елементів технології вирощування 

для реалізації максимально можливого гене-

тичного потенціалу зернової продуктивності 

культури [3]. 

Мета дослідження – встановити 

вплив способів сівби та густоти стояння на 

формування асиміляційної поверхні та зер-

нової  продуктивності  рослин сорго зерно-

вого. 

Матеріали і методи дослідження. 

Польові дослідження виконано протягом 

2011–2014 рр. на полях Ерастівської дослід-

ної станції Інституту сільського господар-

ства степової зони НААН України (зараз 

Інститут зернових культур НААН), яка фун-

кціонує в П’ятихатському районі Дніпропет-

ровської області. Щодо зонального розподі-

лу, цей район належить до північної частини 

степової зони з недостатнім і нестійким зво-

ложенням та посушливими погодними умо-

вами. 

Ґрунти місця проведення дослідів – 

чорноземи звичайні малогумусні важкосуг-

линкові. Вміст гумусу в орному шарі ґрунту 

становить 3,5–4,0 %, валового азоту – 0,23–

0,26, фосфору – 0,11–0,12 та калію – 2,0–

2,5 %. Реакція ґрунтового розчину нейтраль-

на (рН водяної витяжки – 6,5–7,0). Поперед-

ник – пшениця озима. Об’єкт дослідження – 

сорго зернове сорту Дніпровський 39, Вінець 

та гібрид Прайм. 

Результати дослідження. Сівба сор-

го зернового в 2012–2013 рр. була проведена 

наприкінці першої декади травня, а в 2011–

2014 рр. – на початку другої. Високі темпе-

ратури повітря сприяли появі повних сходів 

сорго на 8–9 добу після сівби. Період від 

повних сходів до фази 4–5 листків тривав 18 

діб, до фази кущення – 24 доби. Починаючи 

з фази виходу в трубку, простежувалися сор-

тові відмінності у проходженні фаз розвитку 

рослин. Так, за роки досліджень вихід у тру-

бку рослин гібрида Прайм і сорту Дніпров-

ський 39 відмічався через 29 діб, а сорту Ві-

нець – через 31 добу від появи повних схо-

дів. Викидання волотей як у сортів, так і в 

гібрида спостерігалось через 44 доби. Трива-

лість періоду «сходи - цвітіння» становила у 

рослин гібрида Прайм і сорту Вінець 52 до-

би, а сорту Дніпровський 39 – 54 доби. На-

стання молочно-воскової стиглості у сортів 

Вінець та Дніпровський 39 відмічалося на 72 

добу, а в гібрида Прайм – на 74 добу після 

появи сходів. Довжина періоду «сходи - пов-

на стиглість» у більш сприятливі за погод-

ними умовами 2011 та 2013 рр. у рослин сор-

тів становила: Дніпровський 39 – 106 діб, 

Вінець – 95 діб, а в гібрида Прайм досягала 

107 діб. У несприятливому за умовами зво-

ложення 2012 р. відмічалося скорочення 

тривалості цього періоду, відповідно довжи-

на періоду «сходи - повна стиглість» у рос-

лин сорту Вінець становила 82 доби, Дніп-

ровський 39–84, а гібрида Прайм – 87 діб. У 

2014 р. несприятливі погодні умови напри-

кінці вегетації призвели до деякого скоро-

чення тривалості цього періоду. Так, довжи-

на періоду «сходи - повна стиглість» у рос-

лин сортів становила: Вінець – 94, Дніпров-

ський 39–97, а в гібрида – 100 діб. 

Основними показниками, які зумов-

люють продуктивність рослини, є площа та 

маса асиміляційного апарату [4]. Регулюван-

ням складових елементів технології вирощу-

вання можна добитися оптимальних параме-

трів основних фотосинтетичних показників. 

Ефективність фотосинтезу пов’язана з вели-

чиною листкової поверхні та потужністю 

асиміляційної паренхіми листків, а також 

режимом їх живлення і тривалістю активної 

вегетації. Вони є  головними факторами про-

дуктивності фотосинтезу, що визначає кіль-

кісні та якісні показники врожаю [5]. 

Відомо, що розмір асиміляційного 

апарату рослини відіграє важливу роль у 

процесах  утворення  органічної  речовини 

[6, 7], тому  в процесі досліджень  встанов-

лено та проаналізовано  розмір листкової 

поверхні рослин  сортів і гібрида сорго зер-

нового залежно від способів сівби і густоти 

їх стояння в  основні періоди росту та розви-

тку. 

У фазі кущення між площею листків 

рослин сорго і кількістю рослин на гектарі 

посівної площі простежувалась пряма зале-
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жність. У всіх сортів мінімальна площа лис-

ткової поверхні відмічалася за густоти сто-

яння рослин 80 тис./га і становила 3,1–

3,5 тис. м
2
/га. Збільшення кількості рослин 

на одиниці площі відповідно зумовлювало 

зростання площі листкової поверхні посіву 

до 7,0–7,8 тис. м
2
/га. Суттєвої різниці між 

сортами щодо розмірів асиміляційного апа-

рату в цій фазі не встановлено.  

У фазі викидання волоті у рослин со-

рго сформувалася найбільша площа асиміля-

ційної поверхні за період вегетації; як і в 

попередній фазі мало місце чітке зростання 

площі листкової поверхні зі збільшенням 

густоти стояння рослин. За сівби з міжряд-

дями 45 см площа листкової поверхні рослин 

сорту Вінець становила 14,2–20,1 тис. м
2
/га, 

Дніпровський 39 – 14,6–20,6, гібрида Прайм 

13,7–19,4 тис. м
2
/га; а 70 см – відповідно 

13,7–19,5; 14,4–20,0; 13,5–18,8 тис. м
2
/га. 

Зменшення площі листкової поверхні 

рослин сорго простежувалося в фазі повної 

стиглості, оскільки в зоні північного Степу в 

цей період часто відмічається ґрунтова посу-

ха, як наслідок – частина нижніх листків 

всихає. Отже, площа асиміляційного апарату 

в цій фазі розвитку у середньому за період 

досліджень в посівах з шириною міжрядь 45 

см  становила: Вінець – 12,1–17,0, Дніпров-

ський 39 – 12,5–17,8, Прайм – 11,5–16,3 тис. 

м
2
/га. За ширини міжряддя 70 см відповідні 

показники становили 11,6–16,5; 12,3–17,1; 

11,3–15,8 тис. м
2
/га. Якщо порівняти середні 

показники площі листків, зважаючи на ши-

рину міжряддя, то бачимо, що у посівах з 

міжряддями 70 см має місце незначне змен-

шення площі листків порівняно з міжряддя-

ми 45 см. У рослин сорту Вінець зменшення 

листкової поверхні становило 0,4–0,5 тис. 

м
2
/га, Дніпровський 39 – 0,9, а в гібрида 

Прайм – 0,8 тис. м
2
/га (табл. 1). 

За густоти стояння рослин 80 тис. /га 

відмічалося найменше ценотичне наванта-

ження, оскільки кожна рослина має більше 

простору для росту і розвитку. Саме тому, 

підбираючи густоту стояння рослин важливо 

встановити їхню індивідуальну реакцію на 

цей агроприйом. Як було зазначено вище, зі 

збільшенням густоти стояння зростає площа 

листкової поверхні на одиниці посівної пло-

щі. Однак під час визначення індивідуальної 

площі листя рослин сорго встановлено, що 

збільшення її паралельно зростанню густоти 

стояння спостерігається тільки у фазі ку-

щення. У подальшому зі збільшенням щіль-

ності агроценозу відбувається зменшення 

площі листя однієї рослини, тому зростання 

загальної площі листкової поверхні відбува-

ється за рахунок кількості рослин на площі. 

Встановлено, що кожне  підвищення густоти 

стояння рослин на 20 тис./га призводить до 

зменшення площі листя рослини на 8,8–

9,0 % (128–137 см
2
) відносно попередньої 

густоти. Суттєвий вплив на формування 

площі листкової поверхні має густота стоян-

ня рослин на відміну від ширини  міжряддя 

(табл. 2). 

Морфологічна структура врожаю ха-

рактеризує взаємодію генотипу рослин сорго 

із навколишнім середовищем в процесі фор-

мування продуктивності і залежить від впли-

ву елементів технології вирощування, що дає 

змогу повною мірою оцінити індивідуальну 

продуктивність рослин (табл. 3). Ці показни-

ки залежали як від генетичних особливостей 

рослин, так і зазнавали певних змін під дією 

досліджуваних факторів. Більша кількість 

зерен з волоті та маса зерна у сортів та гіб-

рида були за густоти насадження рослин 

80 тис./га, в подальшому значення цих пока-

зників стабільно знижувались по мірі загу-

щення посіву. Найбільшу масу зерна з волоті 

за цієї густоти формували рослини гібрида 

Прайм – 68,1–68,9 г на ділянках з міжряддя-

ми 45 і 70 см, у рослин сортів Дніпровський 

39 і Вінець цей показник становив – 49,6–

48,0 та 33,3–36,9 г відповідно. Кожне збіль-

шення густоти стояння рослин на 20 тис./га) 

зумовлювало зниження показників на 4,8–

22,0 % відносно попереднього. 

Щодо показника маса 1000 зерен, 

простежувалася інша реакція рослин сорго 

на густоту. Коли зі зростанням щільності 

агроценозу відбувається стабільне зменшен-

ня маси зерна та озерненості волоті, маса 

1000 зерен зберігає відносну стабільність. 

Оптимальні значення маси 1000 зерен у рос-

лин сортів та гібрида за обох способів сівби 

коливалися в межах густоти стояння 120–

140 тис./га. На структуру врожаю більшою 

мірою впливали генетичні особливості рос-

лин та щільність посіву, вплив способів роз-

міщення рослин на одиниці площі виявився 

незначним. 
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Таблиця 1. Площа листкової поверхні рослин сорго зернового залежно від способу сівби і густоти  стояння  
 (середнє за 2011–2014 рр.), тис. м

2
/га 

 

Густота стояння, 
тис. рослин/га 

Сорт  Вінець Сорт Дніпровський 39 Гібрид Прайм 
фази розвитку 

кущення викидання 
волоті 

повна  
стиглість кущення викидання 

волоті 
повна  

стиглість кущення викидання 
волоті 

повна  
стиглість 

ширина міжрядь 45 см 
80 3,1 14,2 12,1 3,3 14,6 12,5 3,5 13,7 11,5 

100 3,9 15,8 13,3 4,1 16,2 14,0 4,1 15,2 12,8 
120 4,7 17,0 14,4 5,0 17,5 15,1 5,4 16,4 13,8 
140 5,5 18,7 15,9 5,8 19,3 16,6 6,3 18,1 15,2 
160 6,3 19,8 16,8 6,6 20,4 17,6 7,3 19,1 16,1 
180 7,0 20,1 17,0 7,4 20,6 17,8 7,8 19,4 16,3 

Середнє 5,1 17,6 14,9 5,4 18,1 15,6 5,7 17,0 14,3 
ширина міжрядь  70 см 

80 3,1 13,7 11,6 3,2 14,4 12,3 3,3 13,5 11,3 
100 3,9 15,3 13,0 4,1 15,5 13,2 4,1 14,6 12,2 
120 4,7 16,6 14,0 4,9 16,2 13,8 5,2 15,3 12,8 
140 5,4 18,2 15,4 5,7 18,2 15,6 6,2 17,2 14,4 
160 6,2 19,3 16,3 6,5 18,8 16,0 6,9 17,7 14,8 
180 7,0 19,5 16,5 7,3 20,0 17,1 7,2 18,8 15,8 

Середнє 5,0 17,1 14,5 5,3 17,2 14,7 5,5 16,2 13,5 
  
 

Таблиця 2. Індивідуальна площа листків рослини сорго залежно від способу сівби і густоти стояння 
 (середнє за 2011–2014 рр.), см

2
 

 

Густота стояння,  
тис. рослин /га 

Сорт  Вінець Сорт Дніпровський 39 Гібрид Прайм 
фази розвитку 

кущення викидання 
волоті 

повна  
стиглість кущення викидання 

волоті 
повна 

стиглість кущення викидання 
волоті 

повна стиг-
лість 

ширина міжрядь 45 см 
80 387,5 1775,0 1512,5 412,5 1825,0 1562,5 437,5 1712,5 1437,5 

100 390,0 1580,0 1330,0 410,0 1620,0 1400,0 410,0 1520,0 1280,0 
120 391,7 1416,7 1200,0 416,7 1458,3 1258,3 450,0 1366,7 1150,0 
140 392,9 1335,7 1135,7 414,3 1378,6 1185,7 450,0 1292,9 1085,7 
160 393,8 1237,5 1050,0 412,5 1275,0 1100,0 456,3 1193,8 1006,3 
180 388,9 1116,7 944,4 411,1 1144,4 988,9 433,3 1077,8 905,6 

Середнє 390,8 1410,3 1195,4 412,8 1450,2 1249,2 439,5 1360,6 1144,2 
ширина міжрядь 70 см 

80 387,5 1712,5 1450,0 400,0 1800,0 1537,5 412,5 1687,5 1412,5 
100 390,0 1530,0 1300,0 410,0 1550,0 1320,0 410,0 1460,0 1220,0 
120 391,7 1383,3 1166,7 408,3 1350,0 1150,0 433,3 1275,0 1066,7 
140 385,7 1300,0 1100,0 407,1 1300,0 1114,3 442,9 1228,6 1028,6 
160 387,5 1206,3 1018,8 406,3 1175,0 1000,0 431,3 1106,3 925,0 
180 388,9 1083,3 916,7 405,6 1111,1 950,0 400,0 1044,4 877,8 

Середнє 388,5 1369,2 1158,7 406,2 1381,0 1178,6 421,7 1300,3 1088,4 
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Таблиця 3. Морфологічна структура урожаю зерна сорго з волоті залежно від способів сівби 

і густоти стояння рослин (середнє за 2011–2014 рр.) 
 

Густота  
стояння, 
рослин 
тис./га,  

Сорт Вінець Сорт Дніпровський 39 Гібрид Прайм 

маса 
зерна, 

г 

кількість 
зерен, 

шт. 

маса 
1000 

зерен,  
г 

маса 
зерна, 

г 

кількість 
зерен, 

шт. 

маса 
1000 

зерен,  
г 

маса 
зерна, 

г 

кількість 
зерен, 

шт. 

маса 
1000 

зерен, 
г 

Ширина міжрядь 45 см 

80 33,3 1576 21,1 49,6 1961 25,3 68,1 3183 21,4 

100 28,2 1330 21,2 41,1 1528 26,9 58,4 2573 22,7 
120 25,6 1137 22,5 36,5 1347 27,1 49,0 2149 22,8 
140 24,5 1056 23,2 33,0 1204 27,4 42,1 1853 22,7 
160 23,1 1005 23,0 28,4 1043 27,2 36,7 1683 21,8 
180 19,3 857 22,5 24,2 897 27,0 31,4 1467 21,4 

Ширина міжрядь 70 см 

80 36,9 1731 21,3 48,0 1846 26,0 68,9 3159 21,8 

100 32,6 1516 21,5 43,6 1652 26,4 56,5 2534 22,3 
120 28,8 1287 22,4 38,1 1421 26,8 47,5 2030 23,4 
140 26,2 1150 22,8 32,6 1223 26,7 40,8 1758 23,2 
160 23,9 1032 23,2 27,3 1028 26,5 34,6 1492 23,2 
180 20,3 909 22,3 23,6 896 26,3 29,8 1297 23,0 

 

Результати досліджень свідчать про 

суттєвий вплив досліджуваних елементів 

технології на рівень зернової продуктивності 

рослин сорго зернового. За період дослі-

джень на зернову продуктивність рослин 

суттєво впливали погодні умови по роках. 

Більшу урожайність зерна одержали за спри-

ятливіших погодних умов 2011 р., а най-

меншу – в найбільш посушливому 2012 р. У 

2014 р. відмічалася посуха в період форму-

вання зерна, що призвело до певного зни-

ження зернової продуктивності рослин. Реа-

кція рослин сорго на густоту стояння прояв-

лялася  залежно від погодних  умов. За оп-

тимальних умов вирощування сорти та гіб-

рид формували вищу зернову продуктив-

ність за густоти стояння рослин 140–

160 тис./га, за жорстких погодних умов кра-

щі показники були  за умови зменшення гус-

тоти  стояння  рослин  до  120–140  тис./га і 

навіть до 80–100 тис./га (гібрид Прайм у 

2012 р.). 
 

Таблиця 4. Урожайність зерна сорго залежно від способу сівби  

і густоти стояння рослин (середнє за 2011–2014 рр.), т/га 
 

Густота стояння 

рослин, тис./га 

Сорт 

 Вінець  

Сорт  

Дніпровський 39 

Гібрид 

Прайм  

Ширина міжрядь 45 см  

80 2,66 3,97 5,45 

100 2,82 4,11 5,84 

120 3,07 4,38 5,88 

140 3,43 4,62 5,89 

160 3,70 4,54 5,87 

180 3,47 4,36 5,65 

Ширина міжрядь 70 см  

80 2,95 3,84 5,51 

100 3,26 4,36 5,45 

120 3,46 4,57 5,70 

140 3,67 4,57 5,71 

160 3,83 4,36 5,54 

180 3,65 4,24 5,37 

НІР05, т/га:  А – 0,04–0,17;        В – 0,03–0,10;      С – 0,06–0,12;  

                АС – 0,10–0,29;      ВС – 0,08–0,17;   АВС – 0,14–0,24 
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У середньому за період досліджень 

при вирощуванні сорго зернового з шири-

ною міжрядь 45 см кращою урожайністю 

відзначався гібрид Прайм (5,89 т/га) і сорт 

Дніпровський  39  (4,62 т/га) за  густоти стоя-

ння  рослин 140 тис. /га. У сорту Вінець  ви-

ща  продуктивність  відмічалась  на ділянках 

з густотою стояння рослин 160 тис./га (див. 

табл. 4). 

За даними чотирьох років досліджен-

ня з'ясовано, що вирощування сорго зерно-

вого з міжряддями 70 см показало наступні 

результати: урожайність гібрида Прайм за 

густоти стояння рослин 120–140 тис./га ста-

новила 5,70–5,71 т/га; у сорту Дніпровсь-

кий 39 однакові показники урожайності 

(4,57 т/га) відмічено за густоти стояння рос-

лин – 120 та 140 тис./га. У сорту Вінець кра-

ща зернова продуктивність (3,83 т/га) була 

на ділянках з густотою стояння рослин 

160 тис./га і міжряддями 70 см, а з міжряд-

дями 45 см її показник становив 3,70 т/га. 

Загущення посівів сорго понад вказану гус-

тоту призводило до зниження рівня урожай-

ності зерна. 

Таким чином, одержані дані свідчать 

про те, що за роки досліджень між сортом 

Дніпровський 39 та гібридом Прайм при сів-

бі з шириною міжряддя 45 см відмічалась 

несуттєва перевага за продуктивністю. У 

сорту Вінець кращі показники зернової про-

дуктивності, з незначною перевагою, були за 

вирощування з міжряддями 70 см. 

Висновки 

За результатами чотирирічних польо-

вих досліджень встановлено, що максималь-

ну площу листової поверхні рослини сорго 

формували в фазі викидання волоті. У посі-

вах з міжряддями 45 см площа листкової 

поверхні рослин сорту Вінець становила 

14,2–20,1 тис. м
2
/га, сорту Дніпровський 39 – 

14,6–20,6 тис. м
2
/га, гібрида Прайм 13,7–

19,4 тис. м
2
/га; а за ширини міжрядь 70 см – 

відповідно – 13,7–19,5; 14,4–20,0 та 13,5–

18,8 тис. м
2
/га. Зі збільшенням густоти сто-

яння зростала площа листкової поверхні ро-

слин, однак індивідуальна площа листкової 

при цьому зменшувалася. Виявлено, що ко-

жне збільшення густоти стояння рослин на 

20 тис./га призводить до зменшення індиві-

дуальної площі  листкової  поверхні  росли-

ни  на  8,8–9,0 % (128–137 см
2
) відносно по-

передньої  густоти.  Суттєвий вплив на фор-

мування  площі  листкової  поверхні  має 

густота  стояння  рослин, в той час  як шири-

на міжрядь на цей показник практично не 

впливає.  

Найбільшу масу та кількість зерна з 

волоті рослини формували за густоти стоян-

ня рослин 80 тис./га. Загущення посіву на 

кожні 20 тис. рослин/га зумовлювало змеше-

ння  маси зерна на 4,8–22,0 % відносно по-

передньої густоти. В той же час маса 

1000 зерен зберігала відносну стабільність. 

Оптимальні значення маси 1000 зерен у сор-

тів та гібрида за обох способів сівби одержа-

но за густоти стояння рослин 120–140 тис./ 

га. На структуру врожаю більшою мірою 

впливали генетичні особливості рослин та 

щільність  посіву, вплив способів розміщен-

ня  рослин  на одиниці площі виявився не-

значним.  

У середньому за роки досліджень 

кращі показники урожайності сорго зерново-

го одержані в посівах з шириною міжрядь 

45 см: гібрид Прайм – 5,89 т/га і сорт Дніп-

ровський 39 – 4,62 т/га за густоти стояння 

рослин 140 тис./га, сорт Вінець – 160 тис./га. 

За вирощування сорго зернового з міжряд-

дями 70 см врожайність зерна становила: 

гібрид Прайм – 5,70–5,71 т/га за густоти сто-

яння рослин відповідно 120–140 тис./га. У 

сорту  Дніпровський 39 однакові показники 

урожайності  зерна (4,57 т/га) були за густо-

ти стояння  рослин 120 та 140 тис./га. У сор-

ту Вінець за густоти стояння рослин 

160 тис./га і  ширини  міжрядь 70 см уро-

жайність  зерна становила 3,83 т/га. Загу-

щення  посіву  понад вказану густоту приз-

водило  до  зниження  зернової  продуктив-

ності рослин. 
На основі аналізу врожайних даних та 

можна зробити висновок, що збільшення 

густоти  стояння   від  80 до 120–140 тис./га у 

рослин починають проявлятися адаптивні 

властивості  до  умов агроценозу, про що 

свідчить  збільшення значень показників 

елементів структури врожаю. Підвищення 

густоти насадження до 160 тис./га і більше, 

навпаки, призводить  до  пригнічення прис-

тосувальних  властивостей  у  рослин сорго 

та зниження рівня  їх  зернової  продуктив-

ності. 
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По результатам исследований установлено, что площадь листовой поверхности посевов сор-

го прямо пропорционально зависела от густоты стояния растений. В фазе выбрасывания метелки 

получено наиболее высокие значения площади ассимиляционного аппарата. Установлено, что каж-

дое увеличение густоты стояния растений на 20 тыс./га приводит к уменьшению индивидуальной 

площади листовой поверхности растения на 8,8–9,0 % (128–137 см
2
) в сравнении с предыдущей гу-

стотой. Относительно ширины междурядий, такого влияния не наблюдается. 

Наибольшая масса зерна с метелки отмечалась при густоте стояния растений 80 тыс./га.  

Увеличение густоты стояния растений на 20 тыс./га вызывало снижение этого показателя на 4,8– 

22,0 % относительно предыдущего. При увеличении плотности агроценоза имело место уменьшение 

массы зерна и озерненности метелки, однако масса 1000 зерен сохраняла относительную стабиль-

ность. Оптимальные значения массы 1000 зерен у сортов и гибрида за обоих способов посева полу-

чено при густоте стояния растений 120–140 тыс./га. На структуру урожая большее влияние имели 

генетические особенности растений сорго и плотность посева, влияние способов посева оказалось 

незначительным. 
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В среднем за годы исследований более высокая  урожайность сорго формировалась в посевах  

с шириной междурядий 45 см: у гибрида Прайм  – 5,89 т/га, у сорта Днепровский 39 – 4,62 т/га (при 

густоте стояния растений 140 тыс./га), у сорта Венец – 3,70 т/га  (160 тыс./га). Урожайность 

зерна  гибрида сорго зернового Прайм при выращивании с междурядьями 70 см  в среднем по данным 

четырех лет исследований  составляла 5,70–5,71 т/га при плотности посева соответственно 120–

140 тыс./га. У сорта Днепровский 39 одинаковые показатели урожайности (4,57 т/га) отмечались 

при густоте стояния растений 120  и 140 тыс./га. Урожайность сорта Венец при густоте стояния 

растений 160 тыс./га и ширине междурядий 70 см составляла 3,83 т/га. Увеличение плотности по-

сева сверх указанной нормы вызывало снижение зерновой продуктивности растений. 
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In the course of conducted researches it was found that the leaf surface area of sorghum crops was 

directly proportional to the plant density. It was determined that the largest area of the assimilation apparatus 

forms in the panicle initiation stage. It was found that each increase in plant density by 20 thousand/ha leads 

to a decrease in the individual leaf surface area of the plant by 8.8–9.0 % (128–137 cm
2
) relative to the pre-

vious plant density.  The row-width spacing was no influenced to this indicator. 

The largest grain weight per the panicle was formed at a plant density of 80 thousand pcs/ha. Crowd-

edness of crop (by 20 thousand/ha) led to a decrease in this indicator by 4.8–22.0 % compared to the previ-

ous one. An increase in agrocenosis density caused to decrease in grain weight and grain size of the panicle, 

but the 1000 grain weight was relatively stable. The optimal values of the 1000 grain weight in varieties and 

hybrids were obtained at plant density of 120–140 thousand/ha. The structure of the yield was significantly 

influenced by the genetic features of sorghum and the sowing density. The influence of the method of sow-

ing was insignificant. 

On average, over the years of research, the highest yield of grain sorghum was in trials with a row 

spacing of 45 cm: Prime hybrid – 5.89 t/ha, Dniprovskyi 39 variety – 4.62 t/ha (plant density of 140 thou-

sand/ha) and Vinets variety – 3.70 t/ha (160 thousand/ha). The grain yield of the Prime hybrid at growing 

with 70 cm row spacing was 5.70–5.71 t/ha at a plant density of 120–140 thousand/ha, respectively. The 

Dniprovskyi 39 variety had the same yield indicators (4.57 t/ha) at plant density of 120 and 140 thousand/ha. 

The grain yield of the Vinets variety at a plant density of 160 thousand/ha and a row spacing of 70 cm was 

3.83 t/ha. Crowdedness of plants above the specified density caused a decrease in grain productivity. 
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