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У статті наведено результати оцінки впливу норм добрив на 

продуктивність одновидових та сумісних посівів кукурудзи і сорго цукрового на 
силос. Встановлено, що в умовах Поділля при внесенні мінеральних добрив у 
нормі N90 P90 K120 вирощування кукурудзи сумісно з сорго цукровим забезпечує 
вихід 503 ц/га зеленої маси та 135,8 ц/га сухої речовини. Сумісні посіви 
кукурудзи з сорго цукровим забезпечили більший вихід кормових одиниць з 
гектара, порівняно з одновидовим посівом кукурудзи. 

Ключові слова: сумісні посіви, кукурудза, сорго цукрове, норми добрив, 
врожайність, кормові одиниці, перетравний протеїн. 

Табл. 3. Літ. 12. 
 
Постановка проблеми. У збільшенні виробництва кормів і підвищенні їх 

якості для зростання продуктивності тваринництва, поряд з багаторічними 
травами, необхідно ефективно використовувати однорічні злакові культури 
кукурудзи та сорго цукрового [1]. 

Кукурудза – високоенергетична культура. Поживність 1 кг силосу з 
качанами в молочно-восковій стиглості досить висока: 0,25-0,32 корм. од.,             
14-18 г перетравного протеїну. По поживним властивостям зерно і зелена маса 
сорго майже не поступається кукурудзі: 0,22 корм. од і 8 г перетравного 
протеїну. При сумісному силосуванні сорго і кукурудзи отримується силос з 
приємним фруктовим запахом, а також забезпечується каротином та цукром [2]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасних умовах сорго 
розглядається як альтернатива кукурудзі, поширено, крім Степу, в 
Лісостеповому регіоні з різносторннім використанням. За результатами 
досліджень наукових установ у регіоні центрального Лісостепу 
рекомендуються сумісні посіви кукурудзи і сорго цукрового, що забезпечує 
високу врожайність зеленої маси і покращення її кормових якостей [3]. 

Досягнення потенційної продуктивності культур можливе за умови 
задоволення біологічних потреб рослин до площі живлення з необхідною 
кількістю   поживних    елементів;     оптимального    температурного    режиму;  
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освітлення; вологозабезпечення [4]. Для ефективного вирощування 
представлених злакових культур у регіоні центрального Лісостепу України 
необхідно застосовувати удосконалені елементи технології направлених на 
максимальну ефективність фотосинтетичної діяльності посівів [5]. 

Мета дослідження полягала в оцінці впливу елементів технології 
вирощування на продуктивність одновидових та сумісних посівів кукурудзи і 
сорго цукрового. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження проводились у 2017-2018 рр. 
на дослідній ділянці Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної станції. 

Ґрунти – сірі лісові, опідзолені, середньосуглинкові. Площа посівної 
ділянки – 50 м2, облікової – 25 м2. Повторність – чотириразова. Технологія 
вирощування загальноприйнята для регіону Поділля. Вносились мінеральні 
добрива в нормі N60P90K90 і N90P90K120. Досліджували середньоранній гібрид 
кукурудзи Оксітан і ранньостиглий гібрид сорго цукрового Силосне 42. 
Співвідношення рядків кукурудзи і сорго 1:1. Статистичний аналіз 
експериментальних даних проводили дисперсійним та кореляційно-
регресійним методами із використанням прикладної комп’ютерної програми 
Statistica – 8 [6]. Динаміка наростання площі листкової поверхні має важливе 
значення для формування врожаю, особливо при швидкому наростанні 
листкової поверхні на початку вегетації до максимальної величини і 
збереження даних параметрів упродовж вегетаційного періоду [2]. 

Формування сумарної листкової поверхні кукурудзи і сорго у сумісних 
посівах проходить швидше, наростає більша площа листків з подовженою 
фотосинтетичною активністю [7]. 

Під час вегетаційного періоду рослин кукурудзи і сорго цукрового 
відмічається тенденція до значного розвитку листкової поверхні до початку 
викидання волоті. У генеративний період розвитку наростання листкової 
поверхні сповільнюється, оскільки у цей час накопичені внаслідок фотосинтезу 
асимілянтами зазнають перерозподілу на користь генеративних органів [8, 9]. 

Дослідженнями встановлено, що найбільше наростання площі листкової 
поверхні від фази 7-8 листка до цвітіння отримали при внесенні норми добрив 
N90P90K120 у сумісних посівах кукурудзи і сорго на 28,2 тис. м2/га (табл. 1).  

Таблиця 1 
Динаміка площі листкової поверхні кукурудзи і сорго цукрового у 

сумісних посівах, тис. м2/га 

Норма 
добрив 

Кукурудза Сорго Кукурудза+сорго 
Фаза 7-8 
листків 

Фаза 
цвітіння 

Фаза 7-8 
листків 

Фаза 
цвітіння 

Фаза 7-8 
листків 

Фаза 
цвітіння 

Без добрив 16,1±0,9 37,0±2,0 12,9±0,8 34,6±1,9 21,8±1,8 40,6±2,8 
N60P90K90 21,7±1,6 46,2±2,9 16,0±1,2 41,6±2,3 25,4±1,6 51,8±3,3 
N90P90K120 24,4±1,4 50,1±3,6 18,6±1,4 45,2±2,6 29,4±2,2 57,6±3,9 

Джерело: сформовано на основі власних досліджень 
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Аналогічна тенденція відмічена і на ділянках досліду одновидових посівів 
кукурудзи і сорго цукрового. 

Встановлено, що внесення мінеральних добрив позитивно впливало на 
наростання листкової поверхні культур які досліджуються, а також на 
урожайність зеленої маси. 

На ділянках досліду одновидових і сумісних посівів кукурудзи і сорго 
силосного врожайність зеленої маси при внесенні мінеральних добрив нормою 
N60P90K90 збільшувалась на  38-68 ц/га, а при удобренні N90P90K120 –  на                 
107-111 ц/га (табл. 2). 

Таблиця 2 
Урожай зеленої маси та вихід сухої речовини одновидових і сумісних 

посівів кукурудзи та сорго цукрового 
Показники Норма добрив 

Без добрив N60P90K90 N90P90K120 НІР095 
Кукурудза 

Урожайність 
зеленої маси, 
ц/га 

359 417 470 22 

Вміст сухої 
речовини, % 27,1 27,6 27,6  

Вихід сухої 
речовини, ц/га 97,3 111,6 132,5  

Сорго 
Урожайність 
зеленої маси, 
ц/га 

323 361 419 20 

Вміст сухої 
речовини, % 25,9 26,2 26,3  

Вихід сухої 
речовини, ц/га 83,7 94,6 108,8  

Кукурудза+сорго 
Урожайність 
зеленої маси, 
ц/га 

396 464 503 26 

Вміст сухої 
речовини, % 26,7 26,9 27,0  

Вихід сухої 
речовини, ц/га 105,7 124,8 135,8  

Джерело: сформовано на основі власних досліджень 
 

Максимальний вихід сухої речовини відмічено при сумісних посівах 
кукурудзи і сорго при внесенні норми мінеральних добрив N90P90K120 –               
135,8 ц/га, що перевищує на 52,1 ц/га одновидовий посів сорго цукрового на 
ділянках без внесення добрив. 

Сумісні посіви кукурудзи і сорго забезпечили більший вихід кормових 
одиниць  порівняно  з  одновидовими  посівами  на  10,8-18,2  ц/га  (ділянки  без  
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добрив) і на 1,1-22,2 ц/га при внесенні N90P90K120 (табл. 3). Максимальний збір 
перетравного протеїну відмічений на ділянках сумісного посіву кукурудзи і 
сорго при внесенні N90P90K120 – 1,27 ц/га. 

Таблиця 3 
Поживність зеленої маси одновидових і сумісних посівів кукурудзи та 

сорго цукрового 

Норма 
добрив 

Кукурудза Сорго Кукурудза+сорго 
Збір 

кормо-
вих 
оди-
ниць, 
ц/га 

Збір 
перетрав-

ного 
протеїну, 

ц/га 

Збір 
кормових 
одиниць, 

ц/га 

Збір 
перетрав-

ного 
протеїну, 

ц/га 

Збір 
кормових 
одиниць, 

ц/га 

Збір 
перетрав-

ного 
протеїну, 

ц/га 

Без добрив 38,6 0,74 31,2 0,46 49,4 0,89 
N60P90K90 54,5 0,96 36,3 0,58 52,7 1,19 
N90P90K120 66,7 1,12 45,6 0,67 67,8 1,27 

НІР095 19,8  20,1  22,3  
Джерело: сформовано на основі власних досліджень 

 
Висновки і перспективи подальших досліджень. Найбільшу 

продуктивність силосних культур забезпечують посіви кукурудзи сумісно із 
сорго, так як відмічено максимальний врожай зеленої маси – 396-530 ц/га. 
Аналогічна закономірність і у поживності зеленої маси представлених 
силосних культур: вихід сухої речовини, кормових одиниць та перетравного 
протеїну з гектару посіву. 

Внесення мінеральних добрив значно сприяє збільшенню врожайності 
кукурудзи, сорго та їх сумісних посівів. Найбільший врожай зеленої маси 
відмічено на ділянках посіву кукурудзи сумісно з сорго при внесенні N90P90K120 
– 503 ц/га. При цьому вихід сухої речовини, кормових одиниць та перетравного 
протеїну складав відповідно 135,8; 67,8; 1,27 ц/га. 
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АННОТАЦИЯ 

ПРОДУКТИВНОСТЬ СОВМЕСТНЫХ ПОСЕВОВ КУКУРУЗЫ С СОРГО 
САХАРНЫМ НА СИЛОС В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭЛЕМЕНТОВ 

ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ 
В статье приведены результаты оценки влияния норм удобрений на 

продуктивность  одновидовых и совместных посевов кукурузы и сорго 
сахарного на силос. Установлено, что в условиях Подолья при внесении 
минеральных удобрений в норме N90 P90 K120 выращивание кукурузы совместно 
с сорго сахарным обеспечивает выход 503 ц / га зеленой массы и 135,8 ц/га 
сухого вещества. Совместные посевы кукурузы с сорго сахарным обеспечили 
больший выход кормовых единиц с гектара по сравнению с одновидовым 
посевом кукурузы. 

Ключевые слова: совместные посевы, кукуруза, сорго сахарное, нормы 
удобрений, урожайность, кормовые единицы, перевариваемый протеин. 

Табл. 3. Лит. 12. 
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ANNOTATION 

PRODUCTIVITY OF JOINT CORM SOWINGS WITH SORGHUM SUGAR 
FOR SILAGE DEPENDING ON THE ELEMENTS OF CULTIVATION 

TECHNOLOGY 
In the article results of an estimation of influence of norms of fertilizers on 

productivity are shown equally and specific crops and joint crops of corn and 
sorghum sugar on a silo. It has been established that in the Podillia conditions, with 
the introduction of mineral fertilizers in the norm N90 P90 K120, the cultivation of 
maize together with sorghum sugar provides 503 centners/ha of green mass and 
135.8 centners/ha of dry matter. Compatible corn crops with sorghum sugar provided 
a greater yield of fodder units per hectare compared to one species sown corn. 

Keywords: joint crops, corn, sorghum sugar, fertilizer rates, yield, feed units, 
digestible protein. 

Tabl. 3. Lit. 12. 
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