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ПРОСА (SETARIA ITALICA MAXIMA) В УМОВАХ ПІВДЕННОГО 

СТЕПУ УКРАЇНИ 

ВАСИЛЕНКО Р.М. – м.н.с.,  
Інститут зрошуваного землеробства НААН України 

 
Вступ. Розв’язання проблеми забезпечення населення України продовольст-

вом і зокрема продуктами тваринного походження потребує підвищення ефектив-
ності кормовиробництва, оскільки сучасний його стан у господарствах степової 
зони не забезпечує потреби тварин у кормах, їхньої повноцінної годівлі, унаслідок 
чого виробництво тваринницької продукції різко знизилось [2]. 

Для укріплення кормової бази тваринництва в посушливих умовах Південно-
го Степу України викликає інтерес інтродукція такої посухостійкої культури, як 
італійське просо (Setaria Italica maxima). Воно відмічається відмінною кормовою 
якістю зерна, зеленої маси, сіна та сінажу. Може бути альтернативою просу зви-
чайному та сорго [1, 3]. 



Землеробство, рослинництво, овочівництво  та  баштанництво 43 
 

 

 

 

Обґрунтування досліджень Упровадження цієї нової та малопоширеної ку-
льтури набуває значення при вирішенні продовольчої проблеми в умовах глоба-
льного потепління клімату, яке спостерігається в останні роки. Будучи більш теп-
ловимогливою культурою ніж кукурудза, італійське просо має порівняно більшу 
посухостійкість і меншу вимогливість до ґрунтових умов. 

Однак, питання підвищення продуктивності та поживності зеленої маси і зе-
рна італійського проса за різними строками сівби в Південному Степу України не 
вивчалися. 

Мета та методика виконання досліджень. У зв’язку з цим на дослідних 
полях Інституту зрошуваного землеробства НААН України в 2008-2010 рр. про-
водили досліди по вивченню впливу строків сівби на продуктивність італійського 
проса.  

Ґрунт дослідного поля – темно-каштановий слабосолонцюватий із вмістом 
гумусу в орному шарі 2,2 %, азоту – 1,2, рухомого фосфору 3,0 і обмінного калію 
33,1 мг/100 г сухого ґрунту. 

Дослід закладено відповідно до вимог загальноприйнятих методик прове-
дення досліджень та методичних рекомендацій (Ушкаренко В.О., 2008;  
Доспєхов Б.А., 1985). 

На вивчення ставився сорт італійського проса Дніпровський. Агротехніка 
вирощування загальноприйнята для зони півдня України. 

У досліді вивчали продуктивність італійського проса залежно від строків сі-
вби. Проведення першого строку сівби передбачалось при прогріванні посівного 
шару ґрунту до 8-10 0С, другого – через 10, третього – через 20 і четвертого – 
через 30 днів після першого строку сівби. Сівба проводилася звичайним рядковим 
способом з нормою висіву 3 млн. схожих насінин на гектар. Площа посівної діля-
нки – 100 м2 , облікової – 50 м2. Повторність – чотириразова. Розташування варіа-
нтів у повтореннях – систематичне у два яруси. 

Результати досліджень. Наші дослідження показали, що за сівби італійсько-
го проса в ранні строки – 24.03-08.04 (при прогріванні 10-тисантиметрового шару 
ґрунту до 10,5 °С) тривалість періоду від сівби до появи сходів становила 8-10, а 
до повних сходів – 20 днів.  

Сівба у другій і третій декадах квітня, коли ґрунт в 0-10 см шарі ґрунту про-
грівався в середньому за роки досліджень до 12,8 і 15,2 оС, період від сівби до 
повних сходів скорочувався на 6 днів, а при сівбі у першій декаді травня (темпе-
ратура в 0-10 см шарі ґрунту становила 18,9 оС) цей період зменшився на 8 днів 
порівняно з першим строком 

У наших дослідах при ранній сівбі (кінець березня-перша декада квітня) 
польова схожість насіння була найменшою і становила в середньому за три роки 
88,7 %. Найвищих величин (96,4 %) вона досягала при другому строку сівби. Не-
значне зниження цих показників порівняно з другим строком спостерігалося при 
проведенні сівби у третій декаді квітня і першій декаді травня. Польова схожість 
при цьому досягала, відповідно, 94,9 та 92,8 %. 

Згідно з біометричними вимірами, проведеними у фази розвитку, висота рос-
лин італійського проса також залежала від строків сівби. У фазу трубкування 
найбільша вона була (67 см) у рослин при сівбі в перший і другий строки сівби. 
Сівба в третій декаді квітня і першій декаді травня приводила до зниження цього 
показника, відповідно, на 10 і 11 см. У фазу цвітіння і наливу зерна найбільша 
висота рослин (відповідно 111 і 128 см) спостерігалась при другому строку сівби 
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(друга декада квітня), яка на 2 і 3 см була вищою від першого, 7 і 17 – третього і 
на 11та 17см – четвертого. 

Залежно від строків сівби найбільше накопичення зеленої маси італійського 
проса у фазу наливу зерна (4,02 кг/м2 ) відбувалося при сівбі в другій декаді квітня 
(другий строк). При сівбі культури в третій декаді (третій строк) її формування 
знижувалося в цей період на 2,5; кінці березня – першій декаді квітня (перший 
строк) – 13,7 і першій декаді травня (четвертий строк) – 21,8 % порівняно з дру-
гим строком.  

Аналогічна закономірність виявлена і в накопиченні сухої речовини, де її ве-
личина була найбільшою у фазу наливу зерна при сівбі в другий строк – 1245 г/м2 

і знижувалася при сівбі в третій – на 7,8; перший – 14,8 і четвертий строк – 27,5 % 
порівняно з другим строком. 

Однак, вирощування італійського проса з сівбою в перший строк (24.03-
08.04) приводило до формування найбільшої довжини волоті (13 см). При друго-
му (10-20 квітня) і третьому (20-30 квітня) строках сівби вона зменшувалася на 
15,4 % і четвертому (01-10 травня) – 30,8 % порівняно з першим. При першому 
строку сівби спостерігався і найбільший вихід насіння з однієї волоті. Його кіль-
кість і маса становила, відповідно, 1473 шт. і 4,1 г. Проте маса зерна з 1 м2 посів-
ної площі була найбільшою за сівби в другий строк (10.04-20.04) і становила 436,7 
г, що більше порівняно з першим строком на 2,7 %; третім – 26,6 і четвертим – 
45,7 %. 

Як показали дослідження (табл. 1), в умовах 2008-2010 років найбільш висо-
кий урожай – 43,8 тонн зеленої маси, 11,7 тонн сухої речовини, 0,8 тонн перетра-
вного протеїну і 5,3 т/га кормових одиниць забезпечує другий строк сівби у другій 
декаді квітня.  

 
Таблиця 1 - Продуктивність італійського проса залежно від строків сівби, 

т/га (середнє за 2008-2010 рр.) 
Строки посіву Зелена 

маса 
Суха речови-

на 
Кормових 
одиниць 

Перетравного 
протеїну 

Зерно 

24.03 – 8.04 36,7 9,13 7,26 0,56 3,3 
10.04 – 20.04 43,8 11,74 9,96 0,83 3,4 
21.04 – 29.04 40,7 9,45 7,85 0,57 2,2 
2.05 – 12.05 35,8 7,73 6,95 0,45 1,7 

НІР05  0,7 0,19 0,16 0,01 0,2 
 

У середньому за роки досліджень урожайність насіння була найкращою за 
сівби в першому (23.03-08.04) і другому (10.04-20.04) строках сівби, але найбіль-
ших величин вона досягала за сівби в другій декаді квітня і становила 3,4 т/га.  

Висновки. Оптимальним строком сівби італійського проса на темно-
каштановому ґрунті Південного Степу України є друга декада квітня. У цей пері-
од температура та вологість ґрунту сприяють появі дружніх і міцних сходів, які в 
подальшому знаходяться в оптимальних умовах для одержання найбільшого вро-
жаю як насіння, так і зеленої маси. 

Вирощування італійського проса на зерно за сівби в кінці березня-на початку 
квітня суттєво не впливає на продуктивність культури порівняно з оптимальним 
строком сівби. 
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Постановка проблеми. Незважаючи на передовий досвід сільськогосподар-

ського виробництва та значний прогрес науки і техніки, в достатній кількості 
продуктами харчування забезпечена лише третина планети. Ураховуючи безпере-
рвний ріст населення, яке до 2020 року сягне 9 млрд. чоловік, передбачається 
збільшення виробництва продуктів харчування не менше, як у два рази. Оскільки 
головним джерелом збільшення продуктів споживання є аграрне виробництво, 
слід приділяти значну увагу його інтенсифікації. А цього можна досягти шляхом 
збільшення посівних земель за рахунок повторних посівів [4].  

Просо – одна з цінних круп’яних культур, яка ідеально підходить для післяу-
кісних та післяжнивних посівів Південної зони України в умовах зрошення. При-
чому відомо, що без зрошення економічна ефективність вирощування післяжнив-
ного проса в зоні ризикованого землеробства цілком залежить від погодних умов, 
тож в окремі роки його виробництво зводиться нанівець, оскільки підприємства 
не отримують навіть сходів і в результаті зазнають збитків [6] . 

Стан вивчення проблеми. Дослідження, які були проведені на Костичевсь-
кій станції у період 1914-1915 рр., свідчать, що рослини проса витримують тимча-
совий надлишок вологи і дають найбільшу прибавку врожаю при проведенні цьо-
го заходу в період викидання волоті [5]. Тож ураховуючи здатність проса адапту-
ватись до умов надмірного зволоження, вирощування проса в рисових сівозмінах 
дає змогу здійснювати зрошення методом затоплення. Спробуємо більш детально 
з’ясувати доцільність упровадження цього заходу та проаналізуємо отримані ре-
зультати. 

За визначенням, агромеліоративне поле (АМП) – це напівпарове поле у рисо-
вій сівозміні, в якому після збирання попередньої культури проводиться ремонт 
меліоративної мережі, а також агромеліоративні роботи: провокаційні поливи з 
метою провокування росту бур’янів та їх знищення за допомогою ґрунтообробних 
знарядь [2]. Сучасні ранньостиглі сорти рису дозрівають наприкінці серпня – 
початку вересня, що дозволяє підготувати ґрунт під сівбу озимої пшениці в агро-


