
Сорго за зърно,
от културата 

към пълноценно

КАМПАНИЯ, ФИНАНСИРАНА 
С ПОМОЩТА НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

използване.



То присъства на всички континенти в тропическите и умерените зони. Малко над 

40% от тази продукция е предназначена за консумация от човека, най-вече в 

Африка и Азия, където се консумира под формата на цели зърна, като ориза, на 

грис и брашно (без глутен), или след преработка, под формата на захар, или пък 

малцово и ферментирало, под формата на алкохолни напитки (бира, алкохол, ...).

ПАЗАРИ НА 
СОРГОТО ЗА ЗЪРНО

Соргото е петата най-отглеждана зърнена 

култура в света с повече от 400 милиона декара.

ОСНОВНИ 
СТРАНИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
В ЕВРОПА 

Соргото е представено също в Испания, Румъния, България и Унгария.

СЪЕДИНЕНИ 
ЩАТИ 
АРЖЕНТИНА 
АВСТРАЛИЯ

ви 
износители

ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО

40 до 
45%

ПАЗАРИ ЗА 
ХРАНЕНЕ ПРИ 
ЖИВОТНИТЕ

530 000 ДА

ФРАНЦИЯ

460 000 ДА

ИТАЛИЯ

РУСИЯ

2 250 000 ДА

700 000 ДА

УКРАЙНА

КИТАЙ 
ЯПОНИЯ 
МЕКСИКО

ви 
вносители



Засаждане
Предизвикателството е да се даде предпочитание на добрата 
структура на почвата и да се обърне внимание на подготовката на 
семенните легла. Успехът на културата е в голяма степен свързан 
с качеството на покълването. Разстоянието на междуредието 
може да варира между 30 и 80 см, като оптималното е от 40 до 
60 см, за да се даде възможност за по-добро разпределение на 
растенията. По-малко разстояние на междуредието е подходящо 
за ранните сортове. Препоръчва се използването на машина за 
посев на единични зърна.

Колкото по-ранен е даден сорт, толкова броят на 
зърна в съцветието е по-нисък. Поради тази причина 
най-ранните сортове изискват по-висока плътност 
на засяване, отколкото по-късните сортове, за да 
достигнат оптимален добив.

•  Трябва да се предвижда процент на загуба при 
покълването от 20%.

•  Трябва да се засява в добре нагрята почва, тъй като 
здравината на соргото в началото е силно зависима 
от температурата на почвата. Препоръчително е да се 
засява, когато температурата на почвата е минимум 
12°C, последвано от една седмица хубаво време 
(идеално между средата на април и средата на май). 
Това позволява бързото и равномерно покълване, 
което улеснява борбата с плевелите.

•  Семената на соргото са относително малки и трябва 
да бъдат разположени на дълбочина между 2 и 4 см, 
във влажна почва. Семенното легло трябва да бъде 
фино, за да осигури добър контакт между почвата и 
зърното; запазете малки буци пръст на повърхността, 
ако има риск от кални свлачища. Избягвайте твърде 
неравните почви и твърде дълбокото засяване.

Препоръчителна плътност на посев (1000 с.). Предвиждат се 20% загуби 
при покълване.

Региони Много ранни Ранни Полу-ранни Полу-късни

Западна Европа: 
Фр., Исп., Ит., 
Гер., Авст. 33-37 35-43 27-33 32-38 27-30 30-35

Централна Европа: 
Рум/Унг/Бълг... 29-32 35-37 27-30 32-35 25-28 30-33

Източна Европа: 
Украйна Русия* 25-27,5 20-24 20-24 25-28 19-22 23-26

Избор на сорт
Препоръки за плътността на 
засяване и броя зърна на декар

Дълбоки почви.
Напоявани култури.

Култура на сухо.
Средно дълбоки почви.

*Плътност на засяване, съобразено с разстояние на междуредието от 80 см, което се използва 
обикновено в тези страни.

Цикъл на соргото
Соргото за зърно е едногодишно самоопрашващо се растение, наречено „С4”, което позволява на 
растението да има добра фотосинтетична производителност, което води до по-добра ефективност 
при горещи и сухи условия.

 

Покълване 3 листа Набъбване Изкласяване Млечно зърно Физиологична зрялост7 листа

МАЙ ЮНИ ЮЛИ АВГУСТ СЕПТЕМВРИ

НАЛИВАНЕ 
НА ЗЪРНОТО

РЕПРОДУКТИВНА 
ФАЗА

ВЕГЕТАЦИОНЕН 
ПЕРИОД

Покълване 7 листа3 листа Физиологична зрялостМлечно зърноИзкласяванеНабъбванеНабъбванеНабъбване

Образуване на съставките на добива:

Чувствителност към недостиг на вода: 

БРОЙ СЪЦВЕТИЯ

ЧУВСТВИТЕЛНО

БРОЙ ЗЪРНА 
НА СЪЦВЕТИЕ

МНОГО 
ЧУВСТВИТЕЛНО

ТЕГЛО НА ЗЪРНОТО

СЛАБО 
ЧУВСТВИТЕЛНО

ПокълванеПокълване

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОЦЕС



 

ВИД ПРОДУКЦИЯ
ПОТЕНЦИАЛНА 

ПРОДУКЦИЯ
НУЖДА НА ЕДИНИЦА

kg N/100 кг зърно

< 500 кг/да 2,9

500 - 800 кг/да 2.5

800 - 1000 кг/да 2,3

> 1000 кг/да 2,1

Количество абсорбиран азот от сорго за производство 
на една единица продукция

Торене
Соргото е вид, който не 
изисква много фосфор и калий, 
въпреки това добавяне на тези 
вещества се препоръчва при 
сеитбата в бедни на фосфор и 
калий почви. Вижте таблицата 
по-долу, обобщаваща нуждите 

от N, P и К. Други минерални 
елементи са необходими, за 
да осигурят доброто развитие 
на растенията (Ca, Mg, 
олигоелементи), но почвата ги 
доставя най-често в достатъчно 
количество.

Очакван добив

Остатъци от 
предшественикапредшественика

< 700 КГ/ДА

Износ

3,5-5

5-10

< 700 КГ/ДА< 700 КГ/ДА

Внос

5-7

0-6

Препоръчително 
добавяне на фосфор

Единици или kg 
P2O5/да

Препоръчително 
добавяне на калий

Единици или kg 
K2O/да

Борба с плевелите
Соргото е култура, чувствителна към 
ранната конкуренция на плевелите. 
Успехът при борбата с плевелите е 
един от ключовите моменти в процеса. 
Важно е житните растения да се 
третират по време на покълването, 
преди да са преминали стадия 2-3 
листа. Това приложение може да 
бъде избрано също така за борба с 
класическите двусемеделни. В този 
момент за успеха при борбата с 
плевелите е от първостепенно значение 
също така повърхностната влажност на 
почвата в момента на третиране и през 
следващите дни.
В зависимост от съществуващата 
флора се препоръчва да се използва 
граминицид след сеитбата (коренов 
препарат), или един граминицид и един 
препарат срещу двусемеделни на стадий 
3 до 4 листа на соргото (хербициди с 
кореново и листно проникване).
Сеитбата, осъществена с машина за 
посев на единични зърна, може да бъде 
механично плевена няколко пъти, ако 
това е необходимо.

Напояване
Фазата, в която се 
наблюдава най-силна 
чувствителност на 
недостиг на вода, е между 
края на изкласяването 
(наливането) и началото 
на образуването на 
зърно. В поливни условия 
подаването на вода 
трябва да бъда поставено 
по време на този период.

Нашествие на вредители
Соргото е слабо изложено на 
болести и вредители. Понякога 
могат да се случат паразитни атаки, 
но обикновено нападението е слабо 
и не изисква намеса.
Основните заболявания, които 
могат да навредят на сорго 
растенията, са свързани с гъбички 
от вида Fusarium или Macrophomina. 
Рискът може да бъде намален, като 
се намали плътността на засяване. 
По отношение на фузариозата 
силно се препоръчва изборът на 
сортове с добро поведение спрямо 

нея. Насекомите вредители по 
царевицата (царевичния стъблен 
пробивач, нощенка), могат също 
така да атакуват соргото. Въпреки 
това вредите към днешен ден са 
по-малки, а въздействието върху 
добива е ограничено. Симптомите 
се изразяват в перфорации на 
видимите листа, обичайно по време 
на изкласяването, а след това в 
галерии в долната част на стъблата. 
В случай на силно нашествие на 
вредители е възможна интервенция 
с лицензиран инсектицид.

 Ухапването от листни скакалци се изразява 
в малки бели петна по листата. Симптомите 
често се наблюдават, но вредата върху добива е 
ограничена.Л
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Наличието на листни въшки върху соргото, 
обичайно през юни, е често, но най-често е с 
кратка продължителност. Въпреки това, ако 
колониите се разрастват бързо и присъствието 
им продължава, е възможна интервенция със 
специфичен продукт.Л
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Втора култура
Соргото като втора култура: интересна възможност.

СЪВЕТИ
•  Изберете за предпочитане предхождаща култура с

ранно прибиране като фуражен грах, пролетен ечемик
или рапица

•  Изберете много ранен сорт сорго
•  Засадете възможно най-бързо след прибирането на

предходната реколта, ако е възможно преди края на
юни. Успехът на културата зависи от възможностите
за напояване, за да се осигури покълването и да
се удовлетворят нуждите от вода през периода на
силна чувствителност към недостиг на вода, която
характеризира изкласяването.

Събиране и съхранение
Събирането на соргото не 
изисква специално оборудване 
по отношение на комбайн, 
оборудван за събиране на 
стеблени житни култури.
Соргото достига стадия на 
физиологична зрялост, когато 
водното съдържание в зърното 
е около 35%. Възможно е да 
се събира реколтата след 
30% влажност, но обикновено 
съхненето на зърното е бързо 
и събирането се извършва при 
влажност между 18 и 25%.

А ИМЕННО Когато зърното 
е зряло, растението все още 
има зелена листна маса. 
Следователно не трябва да 
се изчаква изсъхването на 
растението, за да се прибира 
реколтата. Въпреки това, 
значителна суша през есента 
и/или преждевременна слана 
могат да доведат до бързо 
съхнене на растението и 

понякога да бъде придружено 
от поваляне на класовете, ако 
събирането на реколтата не 
стане бързо.

СЪВЕТИ
•  Прибирайте реколтата 

от месец септември, ако
влажността е под 20%.

•  След месец септември
не забавяйте датата на
прибиране на реколтата с
надежда да имате зърно с
много ниска влажност, тъй
като рискът от повторно
овлажняване се увеличава
и в резултат качеството
на зърното може да бъде
засегнато от силната околна
влажност (мъгла). Забавянето 
на датата за прибиране
на реколтата увеличава
също риска от поваляне на
класовете и може да повлияе
на качеството на зърното.

•  Избягвайте да събирате
твърде много стъбла и листа
(забавяне на скоростта на
прибиране на реколтата и
увеличаване на процента
водно съдържание на
зърното).

СЪХРАНЕНИЕ Зърното 
сорго трябва да бъде 
съхранявано при влажност 
под 15%.

Съвет: 

Влажността на реколтата ще определи 
правилното поведение: В случай че 
реколтата е с влажност под 16%: 
проветрете зърното, веднага щом 
вентилационните въздуховоди са покрити. 
Охлаждащата вентилация, извършена 
на две или три нива, в зависимост от 
температурата на реколта, ще намали 
достатъчно влажността. За зърната, 
събирани при влажност над 18%, се налага 
преминаването през сушилня. Необходимо 
е да се почиства редовно сушилнята, като 
се следват препоръките на производителя. 
Температурата на горещия въздух не 
трябва да преминава 90 °C. Зърното 
трябва да се охлади веднага, след като е 
напуснало сушилнята. 

* Техниката на сушене, наречена на
отложено бавно охлаждане, може да бъде
приложена, като в този случай за добра
ефективност температурата на горещия
въздух трябва да бъде приведена до
максималната възможна (90 °С).

Прибирането 
на реколтата 
на соргото 
не изисква 
никакво 
специално 
оборудване

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОЦЕС



ПАЗАРИ И 
УПОТРЕБИ

Хранене при човека, 
нови пазари.
Ново в Европа, но отдавна отглеждано в Африка 
и Азия, соргото е зърно, което се приготвя 
като ориз или киноа, ... То може да влиза в 
състава на бира или други алкохолни напитки 
... Днес Европа открива неговите вкусови и 
диетични предимства. Хранително, то е богато 
на протеини, желязо, витамин В6, ...
Енергиен източник, богат на антиоксиданти, 
без глутен, без риск при алергии, източник и 
на хранителни фибри и калий.

Хранене на животните.
Соргото има химически състав, подобен на този на царевицата, но с 
малко по-високо процентно съдържание на протеини. Тази зърнена 
култура може да бъде включена в хранителните дажби в по-голямата 
част от животновъдния сектор.
Повечето сортове от Европейския каталог се характеризират с липса на 
танини, което позволява ефективно използване на енергията и протеините 
за непреживни животни.

Като се има предвид технологичното му поведение в производството, 
може да се оптимизира използването му:
•  смилане, адаптирано към малкия му размер, за да се избегне 

откриването на цели зърна и да се подобри качеството на гранулата;
•  вземане предвид на здравото му свързване при гранулирането, 

малко по-добро от това на царевицата, но много по-ниско от това на 
пшеницата;

•  адаптиране към хранене със супа, за да се избегне по-бързото утаяване 
поради по-ниска абсорбция на течност от други зърнени култури.

Хранителна стойност на соргото за зърно

ПРИ ДОМАШНИТЕ ПТИЦИ

Соргото е най-енергийната зърнена култура. 
Енергийната му стойност при пилетата е подобна 
на тази на царевицата.

ПРИ ПРАСЕТАТА.

отсъствието на танини му придава добра стойност 
на енергия и протеини. Енергийната хранителна 
стойност е достатъчно висока, с ниво, подобно 
на това на царевицата при подрастващите прасета 
и съвсем малко по-ниска при свинете майки.

ПРИ ПРЕЖИВНИТЕ ЖИВОТНИ

Соргото за зърно може да влезе в състава на 
енергийни концентрати, допълващи фуражите 
и азотните източници. За разлика от пшеницата, 
то трябва да бъде фино смляно, за да бъде 
добре усвоено.

СЪСТАВ В % СУХО 
ВЕЩЕСТВО

СОРГО
ЦАРЕВИ-

ЦА

Скорбяла* 75.1 75.8

Протеини* 10.6 8.7

Мазнини* 4.1 4.5

Стени* 8.3 9.3

Общо захари* 0.8 1.9

Калций 0,04 0,05

Фосфор 0,32 0,30

Лизин 0,25 0,28

Метионин 0,36 0,35

Met+Cys 0,38 0,43

Триптофан 0,12 0,06

Сравнение на състава на 
царевицата и соргото

(*) Източник анкети за царевицата и френското 
сорго ARVALIS/FranceAgriMer (2009-2013). Другите 
стойности са получени от таблиците INRA-AFZ 2004

ЕНЕРГИЙНА 

СТОЙНОСТ

ПОДРАСТВАЩИ 

ПРАСЕТА
СВИНЕ МАЙКИ

Сорго Царевица Сорго Царевица

ED 3931 3924 4002 4081

Сравнение на енергийните 
стойности на царевицата и соргото

Източник: INRA-AFZ, 2004

Енергийна стойност при 
домашните птици на соргото, 
сравнено с царевицата
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Сорго от 2009 г. до 2013 г. (1) = 3770 kcal/
kg сухо вещество
Царевица от 2009 г. до 2013 г. (2) = 3725 
kcal/kg сухо вещество

 Царевица  Сорго 

Съдържанието на тази брошура представя гледната точка единствено на автора и разкрива изключителната му отговорност. 

Европейската комисия отхвърля всякаква отговорност относно използването на съдържащите се сведения.

Реколта Август, 2017 г.


