
„Отглеждане на сорго, суданка и техните хибриди  в 
отговор на климатичните промени. Разпространение, 

значение и технология на отглеждане“
Доц.д-р К. Сланев

Земеделски институт гр. Шумен

Селскостопанска Академия София

e_mail: kalin_3@abv.bg



Промените в климата и възходът на агроекологията, движен

от необходимостта да се намалят вложенията, означава, че

европейското земеделие претърпява сериозна промяна! Тя се

основава на иновацията, агрономията и „умното“ отглеждане на

семена.

Изправено пред тези предизвикателства, соргото има ясни

предимства. Около 80% от обработваемата земеделска земя в

Европа не се напоява и силата на соргото по време на засушавания

го прави интересна култура за все повече фермери. Още повече, това

зърно е известно с ниското си предразположение към болести и

вредители.

Соргото страда от своя имидж на култура, богата на танини,

което все още е стандарт за качество за глобално търгуваната

продукция. Но в Европа, където танините или вече не присъстват,

или са с много ниски нива, това не е така.



ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ..?
Соргото е култура с малко изисквания, която въпреки че дава зърно,

богато на протеин и високоенергийно за животните, е все още предмет на

погрешни представи. Сред тях са вярванията, че в зърното се съдържат танини

или че има разлика в качеството на червеното и бялото сорго! Новите

хибриди, продавани в Европа, елиминират тези лъжливи слухове, защото

гарантират санитарно и хранително качество на соргото – и като храна, и като

фураж. Те са адаптирани и за конвенционалните, и за органичните фермерски

системи.

Tанините - СТРАХ ОТ МИНАЛОТО

Отговорен за намаляване на смилаемостта при производството,

наличието на танин в сорговото зърно отдавна е считано за слабост. Този

страх, обаче, вече няма основания, защото семенарските компании са

изкоренили молекулата от новите сортове още от средата на 80-те години на

XX-ти век!



Соргото има ниски нужди от ресурси
както по отношение на торове, така и на продукти за
растителна защита. Към днешно време културата е слабо
изложена на вредни атаки от био агресори.
Поради способността му да усвоява ефикасно голяма част от
минералния азот, наличен в почвата, соргото се нуждае от
умерено добавяне на азотни торове. То оставя много малко
разтворими остатъци след прибиране на реколтата, което
спомага за намаляването на нитрати във водата.

Управление на риска

Като разнообразяват производството си със сорго, земеделците

разполагат с допълнителна култура, която има много предимства при

различни непредвидени обстоятелства (климат, колебания в цените на

суровините и др.)

В този смисъл соргото е сигурна култура.



СОРГОТО – тропическо растение с произход Африка (Судан/Етиопия)/

КАКВО Е СОРГО?



• Соргото идва от северноафриканските страни и то знае как да

се справя с липсата на вода. Нуждата от вода на соргото е по-

малка в сравнение с царевицата. Често го наричат "царевица,

устойчива на суша"

• Хранителните качества на соргото са много близки до тези на

царевицата и това позволява включването му в различни

рецепти при производството на фуражни смеси в

животновъдството.



Соргото е петата най-важна зърнена култура, след 
пшеницата, ориза,царевицата и ечемика.
В тропическите и субтропичните райони род Sorghum има около 
20 разновидности.

Bicolor

Caudatum,за

възстановяване

фертилността

Dura

сухоустой-

чивост

Kafir от

Южна Африка,

женски

родителски

линии

Guinea от Западна Африка, за по-здрави

зърна



То е житно растение, което по морфологични белези
прилича на царевицата но формира зърното в метлица.
Характерно за това растение е неговата сухоустойчивост. В
райони с големи засушавания и горещ климат от соргото
се получават по-високи добиви в сравнение с царевицата.
То е много добра храна за почти всички видове животни, а
по хранителна стойност се изравнява с царевицата.



Сухоустойчивостта на соргото се дължи на силно развитата коренова
система способна да извлича вода и хранителни вещества от по-
дълбоки почвени хоризонти (в някой случаи до 2 – 2,5 м.). Намалената
транспирация на вода от листо-стъблените части, покрити с
восъкоподобна кутикула дава възможност за устойчивост на стрес,
причинен от високи температури и липса на вода. По време на
продължителни засушавания соргото в голяма степен задържа
растежа и развитието си и при благоприятни условия (валежи)ги
възстановява отново.



Суданката и соргосуданковите хибриди, както и другите видове
от род Sorghum са заемали значителен дял от едногодишните
фуражни тревни треви в Америка и в някои страни на Централна и
Западна Европа. Благодарение на високия си продуктивен потенциал
и ценните стопански качества, суданката намира приложение за
производството на зелена маса,силаж, сено, а в някои страни и за
паша.



Различни видове фуражно сорго

Съществува огромно генетично разнообразие сред сортовете фуражно

сорго. Някои сортове се събират наведнъж: това са сортовете, наречени „с 

еднократно прибиране”, които се нуждаят от 100 до 140 дни за развитие. 

Други сортове се събират няколко пъти, основно чрез косене, като първото

прибиране се извършва около 60 до 75 дни след сеитбата: това са сортовете

с многократно прибиране.

Сортове сорго „с предимно промишлена употреба” тези сортове сорго са по-

богати на растителни фибри, по-трудноусвоими и имат предимно

промишлена употреба: биометанизация, биоматериали, биогорива, Те са

известни под различни наименования: сорго за биомаса, фибри или за 

хартия.



В Южна Африка, както и в Китай, соргото се използва при
производството на напитки и се счита за много важна съставка.

В Китай се използва за направата на дестилирани напитки като
каолианг и маотай. Използва се вместо ечемично зърно на много
места, за да направи малц, който се използва в бира без глутен.
Също така мащабното производство на сорго не е толкова скъпо,
колкото това на ечемика.

Съединените щати - Redbridge, лансиран от Anheuser-Busch в
Сейнт Луис, Мисури; и New Grist, лансиран от пивоварните
Lakefront в Милуоки, Уисконсин.



Понастоящем за изхранване на животните се използват– голямо
разнообразие от сортове суданка и соргосуданкови хибриди



САЩ
16%

Судан
10%

Нигерия
22%

Мексико
13%

Индия
13%

Китай
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Други
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СВЕТОВНО  ПРОИЗВОДСТВО  НА  СОРГО 

Страни износители: САЩ (60%), Австралия (21%), Аржентина (14%)



Основни производители на сорго

Държави Количество продукция (т)            Площ (ha)

United States

India

Nigeria

China

Mexico

Sudan

17.0 million

11.0 million

6.0 million

5.5 million

5.0 million

3.0 million

4.0 million

12.5 million

5.7 million

1.5 million

1.3 million

5.0 million

Източник: ICRISAT



Основни производители в Европа:

Франция – над 500 000 дка, среден добив 650 кг/дка;

Италия -400 000 дка,ср.добив 600 кг/дка

България -60 000 дка, Румъния - 170 000 дка, Испания- 80 000 дка, 

Унгария- 60 000 дкa

Соргото в Европейския съюз

Производство: около 600 000 т/год

Потребление: 1 200 000 т/год

Търсене>>>Предлагане/ЕС внася над 600 000 т/год 

(еквивалентни на 1 000 000 дкa)

=> Търсенето на сорго в ЕС е значително  и расте с бързи темпове



СОРГОТО В БЪЛГАРИЯ
Като културно растение соргото е познато в страната около 

средата на 19 век.Значително по-късно в страната са внесени и 
семена от суданка – за първи път през 1927 г. от Русия. 

В началото на 20 век са правени изолирани опити за 
отглеждане на сорго за зърно, но този вид сорго не намира 
достатъчно широко приложение.

По –късно соргото намира по-широко разпространение у нас 
благодарение на създадените хибриди в САЩ.

Първите селекционирани хибриди сорго  в България са в 
Институт по фуражните култури гр. Плевен.

Те са наречени Плевен 71 и Плевен 76 и са с компоненти от 
САЩ.



Производство на сорго в България за периода 2010-2016 г.

Година Реколтирани
площи /дка/

Зърно от сорго
/т/

Среден добив от 
декар /кг/

2010 35 420 8 612 243

2011 28 430 5 554 195

2012 53 280 10 765 202

2013 43 390 11 625 268

2014 67 060 18 347 274

2015 68 210 17 041 250

2016 32 860 7 705 235



• Основният начин за увеличаване на печалбата в животновъдството е да

се намалят производствените разходи, без да намалява

производителността на животните. Тъй като 70% от разходите се падат

на фуражите, намаляването на разходите за тях е едно от най-важните

неща. Подмяната на скъпи компоненти в комбинираните фуражи с по-

евтини е най-добрият метод за намаляване на разходите за фуражи.

• Такъв евтин фураж на който трябва да обърнем внимание е соргото.

Неговото включване в комбинираните смески значително може да

намали разходите за фураж.



По данни USDA Nutrient Database в 100 г сорго се  съдържат: 

Вода  9.2 г

Калорийност
В 100 г сорго в средно се  съдържа около 339 ккал

Белтъчини  11.3 г

Мазнини  3.3 г

Въглехидрати  68.33 г Целулоза  6.3 г

Пепел  1.57 г



По данни USDA Nutrient Database в 100 г сорго се  съдържат: 

ВИТАМИНИ:

Витамин В2 (рибофлавин)

0.142 мг

Витамин В6 (пиридоксин)  

0.5 мг

Фолиева киселина 

(витамин В9)  20 мкг

Биотин (витамин H) 

42 мкг

Витамин В1 (тиамин)  

0.237 мг



МАКРОЕЛЕМЕНТИ:

По данни USDA Nutrient Database в 100 г сорго се  съдържат: 

Калий  350 мгКалций  28 мг

Магнезий 171 мг

Натрий  6 мг

Фосфор  287 мг



По данни USDA Nutrient Database в 100 г сорго се  съдържат: 

МИКРОЕЛЕМЕНТИ:

Желязо   4.4 мг
Манган 1.15 мг

Мед    440 мкг

Молибден   60 мкгСелен 0.7 мкг

Цинк    2.5 мг



Показатели
Зърно 
царевица

Зърно 
сорго

Зърно 
пшеница

Суров протеин, % 8,0-9,5 9,0-11,0 11-12,9

Сурови мазнини, % 3,8-4,2 2,9-5,1 2,0-2,2

Сурови влакнини, % 2,0-2,6 2,7-5,0 2,7-4,3

Пепел, % 1,2-1,3 1,6-1,7 1,8-1,9

БЕВ, % 70-72 70-71,5 66,8-69,8

Лизин общ 0,23-0,26 0,22-0,25 0,3-0,35

Метионин общ 0,17-0,18 0,14-0,15 0,16-0,2

Треонин общ 0,29-0,30 0,29-0,31 0,3-0,32

Триптофан общ 0,06-0,07 0,09-0,1 0,15-0,18

Калций 0,02-0,03 0,04-0,06 0,05-0,06

Фосфор общ 0,25-0,26 0,27-0,28 0,1-0,11

Натрий 0,03 0,03 0,03

Калий 0,3-0,33 0,3-0,35 0,38-0,41

Сравнителен химичен състав на зърно от 

царевица, сорго и пшеница



Показатели Контрола
Опитни групи

20 % 30 % 40 %

Тегло на пилета 

в началото на 

опита, гр.

44 44 44 44

Тегло в края на 

опита, гр.
2466 2432 2480 2405

Среден дневен 

прираст гр.
58,7 57,9 59,0 57,3

Разход на 

фураж за 1 кг. 

прираст

1,880 1,890 1,870 1,900

Рандеман % 70,6 70,8 71,2 70,8

Заместване на царевицата със сорго в 

смеските за угояване на бройлери



Варианти

Прираст за 

опита

гр

Среднодневен 

прираст, 

гр

Разход за 1кг прираст

фураж, кг протеин, гр

Пшеница 1,995 57 1,93 418

20% сорго 2,005 57,3 1,92 416

30% 1,996 57 1,93 418

40% 1,997 57,1 1,93 418

50% 2,010 57,4 1,92 415

Заместване на пшеница със сорго в смеските 

за угояване на бройлери 



Разходите за фураж и протеин заложени за един килограм печалба са

почти идентични. Проучванията показват, че е възможно да се

замени пшеницата в хранителния режим на бройлери със зърно от

сорго в размер на 50% от теглото на комбинирания фураж.

Ефективността на разходите за замяна на други култури със сорго е

очевидна, тъй като соргото е с около 20-25% по-евтино от царевица,

10% от пшеницата и 10-15% от ечемика. Причините за това, че

соргото е по-евтино са няколко :

 Притежава висока добивност (над 650 до над 1000 кг/дка);

 По-малка посевна норма;

 По-ниски разходи за закупуване на семена;

 Висока екологична пластичност (сорго е най-сухоустойчива и
топлоустойчива култура, невзискателна към почвата);

 По-ниски разходи за торове и средства за химическа защита.



Соргото като фуражен компонент в говедовъдството

 Соргото може да замени царевицата при лактиращи крави

 Зърното от сорго ферментира по-бавно в търбуха на преживните и

затова трябва да се комбинира с други фуражи

 Фазата за добива на зелената маса от сорго за свеж фураж е от

съществено значение за нейното качество

 Комбинираният силаж от царевица и сорго за зелена маса

притежава отлична хранителна стойност



Признаци: 100%

царевица

50%

сорго

75%

сорго

Приет фураж, глава/ден:

Смеска, kg 2.336 2.351 2.332

Обменна енергия, MJ 29.32 29.46 29.08

Протеин, g 320.0 322.1 319.5

Лизин, g 16.6 16.5 16.3

Калций, g 16.4 16.5 16.3

Фосфор, g 12.8 12.9 12.8

Живо тегло, kg

в началото на опита 31.000 32.111 32.111

в края на опита 99.500 98.555 95.400

Продължителност на угояване, дни 106 106 106

Среден дневен прираст, g 646 626 597

Разход на фураж за 1kg прираст:

Смеска, kg 3.640 3.788 3.945

Обменна енергия, MJ 45.65 47.46 49.19

Протеин, g 498.7 518.9 540.5

Лизин, g 25.8 26.5 27.6

Калций, g 25.5 26.5 27.6

Фосфор, g 20.0 20.8 21.7

Заместване на царевицата със сорго в смеските за угояване на прасета



• Соргото може с успех да замести царевицата при угояването на

свинете, без това да се отрази отрицателно върху прираста и

качеството на месото.

• Тегловното заместване на 50 и 75% от царевицата със сорго в

смеските за хранене на угоявани прасета от Дунавска бяла порода от

31 до 100-110kg жива маса не оказва съществено влияние върху

приемането на фуража, интензивността на растежа и разхода на

смеска и хранителни вещества за създаване на 1kg прираст.



ЦЕЛ: Да се постигне добра почвена структура, която да улесни 
вкоренявянето

Дълбочина на обработване -25-30 см за нормални почви и 15-18 см за 
песъчливи почви. 

Две култивирания преди сеитбата, като последното се извършва 
непосредствено преди сеитбата на 4-5 cm.

Обработка на почвата

АГРОТЕХНИЧЕСКИ МЕРОПРИЯТИЯ



Подготовката на полето е организирана така, че да се сведе
до минимум изпарението на почвената влага.

Предшественици - пшеница, ечемик - най-добрите са
културите, които оставят площите чисти от плевели

Соргото може да се засява и като втора култура. Когато е
втора култура обработването на почвата трябва да започне
веднага след освобождаването на полето от предишната
култура.

Необходимо е извършването на едно или две окопавания



Сеитба
Използвайте пневматична сеялка за окопни култури, с дискове за сорго

(не използвайте сеялка за пшеница!).

Ниска скорост при сеитба - 5км/ч

Междуредово разстояние : Оптимално: 70 см

Обикновено фермерите използват

същото междуредово разстояние,

както при царевицата (70 cм),

за да се предотврати смяната на

работните органи и да са възможни

междуредовите обработки.



6-те критерия за избор на подходящ сорт за 
конкретната област.

1. Ранно зреене.
Да се направи почвено-климатична характеристика и да 
се съобрази датата на посяване. За по-ранно прибиране
на реколтата с ниска влажност се препоръчва да се 
избират ранни и средно ранни сортове.

2. Производителност.
Късните сортове са с най-висок потенциал за най-

големи добиви. Цикълът им на развитие обаче е дълъг и 
поради това не са подходящи за всички области. Днес
ранните и и средно ранни сортове имат много 
задоволителен добив, доближаващ се до този на 
късните сортове.



3. Устойчивост на засушаване, особено за неполивани парцели.

4. Устойчивост на болести. Да се предпочитат сортове, устойчиви на 

фузариоза.

5. Полягане. Да се предпочитат сортове, устойчиви на полягане, защото 

това явление може да затрудни събирането на реколтата и да доведе до 

загуба на добив.

7. Съдържание на танини. Сортовете, вписани в европейския каталог, 

имат съдържание на танини по-малко от 0,3% (като днес това вече е 

правило за вписване на сорт). Това е плод на повече от двадесетгодишен 

труд на селекционерите. Следователно трябва да се предпочитат 

сортовете с много ниско съдържание на танини, защото така се гарантира 

смилаемост на соргото, сравнима с тази другите зърнени култури.



Оптималната дълбочина на засаждане е между 2 и 4 cm

Соргото е тропическо растение, което изисква топли почви, температурата на
почвата трябва да бъде> 12 ° C (обикновено началото на май). Соргото не
покълва в студени почви!

Засяване - на чиста почва (без плевели) Специално внимание -диво сорго

Изберете хибриди с ранна или средно ранна зрялост.

СЕИТБА

Семената са малки



Гъстота :
Гъстотата на посева е един от главните фактори, определящи
величината на добива. Тя зависи от сорта и/или хибрида,
направлението за използване – зърно, сено, сочен фураж, силаж,
качеството на семената, агрометеорологичните условия и много
други фактори. За зърненото сорго може да варира от 20-25 до 30
хил. семена на декар. При хибридите за силаж от 18-20-25 хил.

Колкото по-сухи са климатичните условия, толкова по-ниска
трябва да е гъстотата на засяване (защото влагозапасеността на
почвата няма да е достатъчна за всички растения)

Колкото по-бедна е почвата, толкова по-ниска трябва да е
гъстотата на засяване

Колкото по-късен е хибрида, толкова по-ниска трябва да е
гъстотата (късни хибриди = по-големи растения)



При отглеждане за зелена маса за сочен фураж,
сеитбата на суданката може да се извърши при
междуредово разстояние – 15-20 cm (слята повърхност).

Обикновено за сеитба се използва сеялка тип
„Саксония”, като за получаване на необходимата гъстота се
„запушва“ единия ботуш. При извършване на сеитбата при
45-70 cm междуредово разстояние, може да се използва
пневматична сеялка, като в зависимост от броя на отворите
на сеещия диск се постига желаната гъстота на посева.

Различните сортове и хибриди в зависимост от тяхното
направление имат различни гъстоти на сеитба – от 3-4-5
кг/дка, която да осигурява максимален добив на зелена
биомаса.



Торене
Соргото не изисква високи норми на торенене

• За формиране на 100 кг добив соргото извлича:
Азот: 3 - 4 кг
Фосфор: 1 кг
Калий: 3 - 4 кг

• При плануван добив 500 – 600 кг/дка, е необходимо да се внесат 13– 15 кг
Азот и 7 – 8 кг Фосфор. Фосфорът се внася с основната обработка, а Азота –
предсеитбено или на два пъти: половината от нормата предсеитбено и
другата половина – с първото окопаване.

• Важен за соргото микроелемент е Цинка, обикновено се внася като листен 
тор.



Поради дълбоко разположената си коренова
система третирането на соргото с листен тор има
отличен ефект.

 Лактофол-сорго активира
нитратредуктазата и останалите
ензими от азотния метаболизъм,
което стимулира синтеза на
хлорофил.

 Приложен във фаза 3-5 лист от развитието
на соргото, комплексния листен тор
задоволява специфичната фазова
потребност на културата от
микроелементи, особено от молибден и
цинк.

Използване на листнии торове



 През вегетативните фази листното 
торене стимулира растежа и 
развитието на растенията и е 
предпоставка за получаването на 

високи добиви.

 Листното подхранване осигурява по-
икономичен воден режим на растенията и
дава възможност за преодоляване на
някои физиологични смущения,
причинени от неблагоприятни почвено-
климатични условия

 Листното торене не се противопоставя на
почвеното, а се разглежда като необходимо
мероприятие в цялостната система на
оптимално минерално хранене на
растенията.

предимства на листното торене:



Контрол на плевелите

Соргото е култура, чувствителна към ранната конкуренция 
на плевелите. Успехът при борбата с плевелите е един от 
ключовите моменти в процеса. 

ВНИМАНИЕ: Соргото не трябва да се сее на площи, заплевелени с балур от 
коренища.

Почвени хербициди – съдържащи S-метолахлор само при 
третирани семена с КОНСЕПТ III !!!

Дуал Голд -150 мл/дка при третирани семена с КОНСЕПТ III

Селективността на хербицида е на физическа основа, т.е. 
продукта не трябва да попада пряко върху семената



Вегетационни хербициди

Използвайте хербицид докато плевелите поникват или са
най-много във фаза 2-3 листа.

Всички хербициди на база 2,4Д регистрирани при
царевицата за борба с широколистни плевели –
приложение във фаза 3 - 4 лист на соргото.Това е
ключовият момент при контрола на плевелите.

Инсектициди – за борба с листните въшки, които нападат
соргото по време на вегетацията.



• Листните въшки нападат върха на нарастване на растенията.
Щетите от този неприятел включват, от една страна –
намаляване височината на растенията и влошаване
качеството на фуража и от друга затрудняват
механизираното прибиране на семената от
семепроизводните посеви и увеличават себестойността на
получената продукция. За борба с листните въшки могат да
се използват инсектицидите: Актара 25 ВГ 6.0 g/da, Афикар
100 ЕК 25.0 ml/da, Биская 240 ОД - 60.0 ml/da, Хлорсирин
550ЕК - 60.0 ml/da и др.



Прибиране
Подходящият етап за жътва

Сорго достига зрялост, когато влажността достигне 35%, докато жътвата
може да се извърши между 18 и 25%. Обикновено, когато зърната са
узрели, листата остават зелени. Изчакването на естественото
изсъхване на листата е непродуктивно, тъй като качеството на зърното
се влошава и това причинява покълване на метлицата и
обезцветяване на зърното.

Прибира се с хедер за бяла жътва, не са необходими други
приспособления.



Използване на следжътвения остатък



Прибиране на суданка

Суданката е високопродуктивно растение. При относително благоприятни 

агрометеорологични условия в зависимост от биологичните изисквания 

на културата може да се получат до 8-10 тона зелена и до 4 тона суха 

биомаса



Фуражното сорго с многократно прибиране има
предимството да може да бъде използвано под различни
форми: хранене със зелен фураж, съхранение чрез мокра
преработка (силаж) или по сух способ (сено). Косенето не
трябва да се извършва твърде ниско (трябва да се остави
отрязък от 10 см).



Ендже 1 - сорт суданка съчетава висока продуктивност и

потенциал за бърз прираст от два до четири откоса във фаза от

начало на изметляване до масов цъфтеж. С високото си

съдържание на суров протеин и благоприятното съотношение

на мазнини, влакнини и минерални вещества зелената маса е

подходяща за свеж фураж и силаж.

Сорта е отличен с Награда от Трето

национално изложение за изобретения,

технологии и иновации – 2011. „ Златен

плакет“ за нов Сорт суданка „Ендже 1“



Един от новосъздадените сортове е

Максиред. Хибридът Максиред е

средно висок, с продълговата и

рехава метлица. Зърното е оцветено

червено при узряване Средно

устойчив е към листни болести

/бактериози и антракноза/ и силно

устойчив към покрита и праховита

главни. Хибридът реагира добре на

висока влажност и торене, при което

добивът на зърно може да достигне от

500 до 850 кг/дка с 15-20% влага при

жътва в началото на октомври.



Резултатите от сравнителното изпитване отреждат сорт

Максибел в листата на средно късните сортове с висок

продуктивен потенциал при по продължителна вегетация.



Как да увеличим производството на сорго в България?

 Да се утвърди стандарт за изкупуване на зърно от сорго, който да

стимулира земеделските стопани да разширят производството от

тази култура.

 Да се разработят и внедрят рецепти за производство на фуражни

смески с участие на сорго за основните видове селскостопански

животни.

 Да се поощрят усилията на научните сътрудници да създават

сортове адаптирани към условията на страната. Проектите в това

направление да се финансират целево и с предимство.

 Ежегодно да се организират демонстративни полета, където да се

представят достиженията при селекцията на сорго за зърно и

зелена маса.



Соргото трябва да намери по-широко приложение в земеделието

на страната и да се използват предимствата му, както при

производството на зърно, така и за получаване на

висококачествен фураж.


