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One of the valuable fodder species of grasses is smooth brome grass. Smooth brome grass plants are rich 

in protein – up to 15 %, fats – 19.7–24.9 %, cellulose – up to 8 %. Its main feature is that the green material 
and hay are rich in sugars and minerals such as phosphorus, calcium, potassium, sulfur, and magnesium. 
One of the modern problems in the selection of smooth brome grass is the creation of varieties, which would 
be characterized by adaptability to certain soil and climatic conditions, high fodder productivity, improved 
quality indicators, seed yield, and durability. At present, 14 registered varieties of smooth brome grass are 
cultivated in different soil and climatic conditions of Ukraine. But these varieties do not fully meet the pro-
duction requirements, so there is a need for selective improvement of this crop. The purpose of the research 
was to identify the dynamics of fodder productivity formation to determine the variety characteristics of 
smooth brome grass selection material. Field and quantitative methods, the method of test sheaf, weight, and 
statistical were used in the course of researches. 0107, 0110, 0752, 1005 and 1002 samples belong to hay-
making type, and they are characterized by maximum productivity during the first 3 years of using. It is the 
best to use such samples for short-term application in field crop rotations; 1007, 1006 and 1071samples be-
long to haymaking and pasture type. They are characterized by the average productivity during the first 3 
years of cultivation (29–38 t/ha) and the average level of reducing green material yield on the 7th year of 
application (45–61 %). It is expedient to use these samples in fodder crop rotations for 5–7 years; 1012, 
1008 and 1003 samples belong to pasture type. They are characterized by low productivity in the first 3 
years of cultivation (20–26 t/ha) and slowly reduce the yield of green material (35–45 %) on the 7th year of 
using. It is better to use them for pastures, reclamation of eroded lands and as lawn crops. 
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БЕЗОСТОГО НА ДОВГОВІЧНІСТЬ І УРОЖАЙНІСТЬ ТРАВОСТОЮ 
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Одним із цінних кормових видів злакових трав є стоколос безостий. Рослини стоколосу безостого 

багаті на білок, його міститься до 15 %, жирів – 19,7–24,9 %, клітковини – до 8 %. Головною його 
особливістю є те, що зелена маса і сіно багате на цукри та мінеральні елементи, такі як фосфор, 
кальцій, калій, сірка, магній. Однією із сучасних проблем у селекції стоколосу безостого є створення 
сортів, які би характеризувалися адаптивністю до певних ґрунтово-кліматичних умов, високою кор-
мовою продуктивністю, покращеними якісними показниками, врожайністю насіння, довговічністю. 
На сьогодні в різних ґрунтово-кліматичних умовах України вирощуються 14 зареєстрованих сортів 
стоколосу безостого. Але ці сорти не повністю відповідають вимогам виробництва, тому є необхід-
ність селекційного поліпшення цієї культури. Мета досліджень полягала у виявленні динаміки фор-
мування кормової продуктивності для визначення сортових особливостей селекційного матеріалу 
стоколосу безостого. Під час досліджень використано польовий та кількісний методи, метод проб-
ного снопа, ваговий, статистичний. Зразки 0107, 0110, 0752, 1005 та 1002 відносяться до сінокісно-
го типу, характеризуються максимальною продуктивністю в перші 3 роки використання. Найкраще 
застосовувати такі зразки для короткочасного використання у польових сівозмінах; зразки 1007, 
1006 та 1017 відносяться до сінокісно-пасовищного типу. Для них характерна середня продуктив-
ність у перші 3 роки використання (29–38 т/га) і середній рівень зниження урожайності зеленої ма-
си на 7-й рік використання (45–61 %). Ці зразки доцільно використовувати в кормових сівозмінах 
протягом 5–7 років; зразки 1012, 1008 та 1003 відносяться до пасовищного типу. Характеризують-
ся низькою продуктивністю в перші 3 роки використання (20–26 т/га) і повільно знижують рівень 
врожайності зеленої маси (35–45 %) на 7-й рік використання. Їх краще використовувати для ство-
рення пасовищ, для рекультивації еродованих земель та як газонну культуру. 

Ключові слова: стоколос безостий, кормова продуктивність, довговічність, висота, 
урожайність. 

 
Вступ 
У розв’язанні задач забезпечення населення країни продуктами харчування тваринного похо-

дження важливе місце займає проблема збільшення виробництва дешевих і високоякісних кормів, яка 
може бути реалізована на основі подальшої інтенсифікації пасовищного і польового кормовиробниц-
тва [1, 2]. Істотне поширення багаторічних злакових трав обумовлене їх високою врожайністю і по-
живністю корму, довголіттям, зимостійкістю, здатністю до вегетативного відновлення, високою чут-
ливістю на поліпшення умов вирощування, здатністю підвищувати вміст сирого протеїну при вико-
ристанні в достатніх кількостях азотних добрив або при вирощуванні у травосумішках з бобовими 
травами, тому їх частка при використанні природних сінокосів і пасовищ може становити 90 % [7, 8, 
9, 24]. У луговому і польовому травосіянні багаторічні злакові трави забезпечують отримання різно-
манітного дешевого і якісного корму (зеленого корму, сіна, силосу). Крім кормового призначення 
деякі види застосовуються для створення газонів різного типу, рекультивації при видобутку корисних 
копалин, захисту від ерозії ґрунтів [3, 4, 23]. Значна їх роль і в системі землеробства: вони захищають 
ґрунт від водної та вітрової ерозії, збагачують її органічними речовинами, поліпшують фізико-
механічні властивості і інфільтрацію опадів [5, 10, 20]. 

За роки трансформування аграрного сектору площа сінокосів в Україні скоротилася в 1,6 раза, а в 
сільськогосподарських підприємствах – майже в 11 разів. У господарствах населення сконцентровано 
91 % кормової продукції [12, 13, 16]. 

 Одним із цінних видів кормових трав є стоколос безостий. Рослини стоколосу безостого багаті на 
білок, його мітиться до 15 %, жирів 19,7–24,9 %, клітковини до 8 %. Головною особливістю є те, що 
зелена маса і сіно багаті на цукри та мінеральні елементи, такі як фосфор, кальцій, калій, сірка, маг-
ній, цинк [1]. Стоколос безостий відзначається морозостійкістю і зимостійкістю, не вимерзає в люті 
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зими. Вузол кущіння переносить температуру до -46 °С, весняні заморозки до -18 °С. У зоні Лісосте-
пу України є одним із найпосухостійких та зимостійких злаків [1, 14]. 

Культура є досить невимогливою до ґрунтів, дає високі врожаї на глинистих ґрунтах, чорноземах 
та пісках. Залежно від умов зволоження травостою стоколос безостий є досить довговічною культу-
рою, за умов польового використання дає стабільні урожаї протягом 6–8-и років, а на заливних луках 
до 15–20 [3, 4]. 

Стоколос безостий досить добре переносить затоплення, може давати гарні врожаї на заливних та 
солонцевих ґрунтах [22]. 

Важливий резерв збільшення виробництва кормів – вирощування нових продуктивних видів і сортів 
багаторічних кормових трав з високою врожайністю кормової маси і насіння, стійких до несприятливих 
факторів навколишнього середовища і хвороб, довговічних [16, 17, 21]. Важлива роль у підвищенні 
врожайності та якості належить створенню стабільних за продуктивністю сортів з високою адаптивніс-
тю та широкою агроекологічною пластичністю [23]. Вищезазначені властивості характерні для склад-
ногібридних популяцій стоколосу безостого, зокрема і синтетичних, яким властиво пристосовуватись 
до умов навколишнього середовища і при цьому зберігати продуктивність у просторі і часі [18]. 

На сьогодні в різних ґрунтово-кліматичних умовах України вирощуються 14 зареєстрованих сор-
тів стоколосу безостого. Але ці сорти не повністю відповідають вимогам виробництва, тому є необ-
хідність подальшого селекційного поліпшення цієї культури. Зважаючи на означені напрями викори-
стання, необхідні сорти спеціального призначення – пасовищні, сінокісні або сінокісно-пасовищні 
різних екотипів, адаптовані до ґрунтово-кліматичних зон України. 

Мета досліджень: виявити динаміку формування кормової продуктивності для визначення сорто-
вих особливостей селекційного матеріалу стоколосу безостого. 

Завдання дослідження: визначити вплив віку травостою на формування кормової продуктивності 
селекційного матеріалу стоколосу безостого. 

 
Матеріали і методи досліджень  
Дослідження проводили на дослідному полі Полтавської державної сільськогосподарської дослід-

ної станції імені М.І. Вавилова ІС і АПВ НААН України 2014–2020 років. Це центральна частина 
Східного Лісостепу України майже на умовній межі з Північним Степом і Південним Лісостепом – 
зона недостатнього зволоження. Ґрунт темно-сірий опідзолений, який характеризується такими агро-
хімічними показниками орного шару на глибині 0–30 см: гідролітична кислотність 1,9–3,3 мг екв. на 
100 г ґрунту; вміст гумусу – 2,44–3,46 %; pH сольової витяжки – 5,8–5,9; рухомих форм фосфору – 
13–21 мг на 100 г ґрунту; легко гідролізованого азоту 4,42–7,94 мг на 100 г ґрунту; обмінного калію – 
16–20 мг на 100 г ґрунту; сума ввібраних основ – 21–30 мг на 100 г ґрунту. 

За даними Полтавської метеостанції температура повітря упродовж вегетаційного періоду збіль-
шилась на +0,7 °С відносно середньобагаторічних даних більше, ніж за 50 років, тоді як кількість 
опадів зменшилася, відповідно, на 14,3 мм. 

Агротехніка вирощування багаторічних трав загальноприйнята для зони.  
Досліди закладалися в чотирикратній повторності при рендомізованому розміщенні варіантів з 

площею ділянок 25 м², ширина міжрядь – 15 см. 
Упродовж вегетаційного періоду вивчали морфологічні ознаки зразків багаторічних трав за  

«Методикою проведення експертизи сортів рослин групи технічних та кормових на придатність до 
поширення в Україні» [15, 19]. Облік структури врожаю проводили шляхом аналізу пробних снопів. 
Статистичну обробку проводили за методикою Б. А. Доспехова [6]. 

Матеріалом для досліджень слугували одинадцять зразків стоколосу безостого, створені під час 
попередньої селекційної роботи методом діалельних схрещувань та полікросу. 

 
Результати досліджень та їх обговорення 
Урожайність зеленої маси – ознака, яка має найбільш важливе практичне значення і в напрямі якої 

ведеться селекція багаторічних трав. Кормові трави вирощуються для забезпечення стабільності кор-
мовиробництва, вони повинні бути високопродуктивними, здатними давати стабільні врожаї з висо-
кою якістю продукції. 

Урожайність зеленої маси залежить від співвідношення кількості вегетативних та генеративних 
пагонів, від висоти травостою, облистяності та інших ознак. 
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Висота рослин стоколосу достатньо мінлива ознака. Незважаючи на високу амплітуду коливань, 
культурні форми цього злаку зазвичай мають висоту 100–140 см, а в особливо сприятливих умовах до 
170 см.  

У наших дослідженнях висота рослин у зразків стоколосу безостого коливалася в межах  
62–158 см. Найвисокорослішим за роки дослідження був зразок 0110, в середньому за роки вивчення 
його висота становила 138 см, найнижчою висота була у зразка 1003, за роки вивчення вона 
становила 70 см. 

За роки досліджень зразки 0752, 0107, 0105 та 1002 знизили рівень прояву ознаки на 22–25 %. 
Найбільш стабільними за ознакою висота рослин були зразки 1017 та 1008, їх висота за 7 років 
знизилася на 5 %. 

Зміна умов навколишнього середовища, догляд за посівами значно впливають на якість корму. 
Найбільшу поживну цінність у кормових трав мають листки, у них значно більший вміст білка, ніж в 
інших органах рослини. Існує думка, що шляхом селекції рослин на облистяність можна підвищити 
вміст білка в них. Але є дані, що кореляція між цими ознаками не завжди позитивна [15]. 

Окремі дослідники рекомендують різні типи кормових трав. Одні вважають, що ідеалом є добре 
облистяні і малостебельні рослини, але до певної межі, оскільки зменшення кількості генеративних 
стебел знижує насіннєву продуктивність. Інші пропонують робити добір рослин з великою кількістю 
стебел, але не високих, щоб збільшити процент листової маси і облистяність. Є дані, що рослини з 
короткими міжвузлями мають більш високий процент листків, ніж рослини з довгими міжвузлями. 
Також є ефективним добір на широкі листки [16]. 

За роки вивчення облистяність у зразків коливалася в межах 57–68 %. Найвища облистяність була у 
зразка 0752, за роки вивчення вона коливалася в межах 64–68 %, у сорту-стандарту вона становила 60 %. 

За роки досліджень зразки 0752, 0107, 0105 знизили рівень прояву ознаки на 32–36 %. Найбільш 
стабільними були зразки 1017, 1002 та 1008, облистяність у них зменшилася на 8–10 %. 

Високу кормову цінність стоколосу безостого можна пояснити тим, що він має значну кількість 
вегетативних пагонів, на яких більше листків, ніж на генеративних. До того ж листки особливо на 
вегетативних пагонах містять більшу кількість поживних речовин. Тому вивчення ознаки кількість 
вегетативно-подовжених пагонів є досить важливим питанням у селекції цієї культури. 

Кількість вегетативно-подовжених пагонів у зразків стоколосу безостого за роки вивчення коли-
валась від 132–65 шт./рослину. Найбільша їх кількість була у зразка 1012 (117 шт./рослину) та 1008 
(116 шт./рослину), найменша у зразків 0752 (101 шт./рослину) та 0107 (103 шт./рослину). У сорту-
стандарту Полтавський 52 за роки вивчення кількість вегетативно-подовжених пагонів становила 
85 шт./рослину. 

Найбільша кількість вегетативно-подовжених пагонів була у зразків на 2–4 рік життя  
(88–132 шт./рослини) і поступово зменшувалася до 7-го року використання (65–110 шт./рослину) (табл. 1). 

 

1. Характеристика зразків стоколосу безостого за кількістю вегетативно-подовжених пагонів 

№ 
п/п 

Селекційний 
номер 

Кількість вегетативно-подовжених пагонів за роками, шт./рослини 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 в середньому за 
роки вивчення 

1 Полтавський 52, st 96 101 96 88 79 71 65 85 
2 0107 112 116 128 98 92 90 90 103 
3 0110 114 116 128 101 100 98 93 107 
4 0752 98 112 126 112 100 87 76 101 
5 1005 87 132 130 116 110 98 94 109 
6 1002 118 125 132 110 104 106 99 113 
7 1007 99 102 119 110 107 105 100 106 
8 1006 102 116 121 115 112 100 100 109 
9 1017 123 115 131 104 97 94 90 107 
10 1012 124 126 124 117 113 111 110 117 
11 1008 131 125 122 120 110 108 100 116 
12 1003 123 121 117 115 110 107 101 113 

НІР05 2,9 2,4 2,5 1,9 1,7 1,6 1,4 2,1 
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У наших дослідженнях за роки використання зразки стоколосу безостого селекції ПДСГДС іме-
ні М. І. Вавилова ІС і АПВ НААН мали урожайність зеленої маси на рівні 7–49 т/га (табл. 2). У перші 
3 роки використання врожайність була найвищою і коливалась у межах 20–49 т/га, на 4–5-й роки її 
рівень був 12–26 т/га, на 6–7-й роки – 7–14 т/га. Всі зразки зі збільшенням віку травостою знизили 
врожайність зеленої маси різною мірою –  від 35–78 %, що свідчить про істотну різницю між ними. 
Це дало змогу розділити зразки за типом використання для умов Лісостепу Лівобережного. 

 

2. Урожайність зеленої маси зразків стоколосу безостого (за два укоси) (2014–2020 рр.) 

№ Назва зразка 
Урожайність зеленої маси за роками, т/га 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 в серед-
ньому 

1 Полтавський 52, st 39,0 41,0 36,0 21,0 15,0 11,0 7,0 24,0 
2 0107 45,0 44,0 38,0 19,0 14,0 11,0 8,0 26,0 
3 0110 47,0 46,0 34,0 20,0 12,0 9,0 8,0 25,0 
4 0752 49,0 47,0 46,0 24,0 13,0 10,0 7,0 28,0 
5 1005 46,0 47,0 43,0 26,0 17,0 9,0 8,0 28,0 
6 1002 44,0 45,0 40,0 26,0 14,0 10,0 8,0 27,0 
7 1017 34,0 32,0 33,0 25,0 19,0 12,0 11,0 24,0 
8 1006 31,0 30,0 29,0 21,0 16,0 14,0 10,0 22,0 
9 1007 38,0 34,0 34,0 26,0 20,0 14,0 10,0 25,0 

10 1012 23,0 22,0 20,0 15,0 15,0 13,0 10,0 18,0 
11 1008 26,0 24,0 22,0 16,0 14,0 11,0 9,0 17,0 
12 1003 22,0 22,0 20,0 18,0 14,0 10,0 9,0 16,0 

НІР05 3,1 2,9 1,9 1,4 0,9 0,6 0,1 1,1 
 
Зразки 0107, 0110, 0752, 1005 та 1002 відносяться до сінокісного типу, характеризуються макси-

мальною продуктивністю в перші 3 роки використання і різко знижують її значення з роками на 62–
78 %. Найкраще використовувати такі зразки для короткочасного травосіяння в польових сівозмінах. 

Зразки 1007, 1006 та 1017 відносяться до сінокісно-пасовищного типу. Для них характерна серед-
ня продуктивність у перші 3 роки використання (29–38 т/га) і середній рівень зниження урожайності 
зеленої маси на 7-й рік використання (45–61 %). Ці зразки доцільно використовувати в кормових  
сівозмінах протягом 5–7-и років. 

Зразки 1012, 1008 та 1003 відносяться до пасовищного типу. Характеризуються низькою продук-
тивністю в перші три роки використання (20–26 т/га) і повільно знижують рівень врожайності зеленої 
маси (35–45 %) на 7-й рік використання. Їх краще використовувати для створення пасовищ, для реку-
льтивації еродованих земель та як газонну культуру. 

 
Висновки 
За результатами вивчення зразків стоколосу безостого за ознаками кормової продуктивності в 

конкурсному сортовипробуванні їх розділили за типом використання: 
Зразки 0107, 0110, 0752, 1005 та 1002 відносяться до сінокісного типу, характеризуються макси-

мальною продуктивністю в перші 3 роки використання, Найкраще такі зразки підійдуть для коротко-
часного використання в польових сівозмінах; зразки 1007, 1006 та 1017 відносяться до сінокісно-
пасовищного типу. Для них характерна середня продуктивність у перші 3 роки використання  
(29–38 т/га) і середній рівень зниження урожайності зеленої маси на 7-й рік використання (45–61 %). 
Ці зразки доцільно використовувати в кормових сівозмінах протягом 5–7-и років; зразки 1012, 1008 
та 1003 відносяться до пасовищного типу. Характеризуються низькою продуктивністю в перші три 
роки використання (20–26 т/га) і повільно знижують рівень врожайності зеленої маси (35–45 %) на  
7-й рік використання. Їх краще застосовувати для створення пасовищ, для рекультивації еродованих 
земель та як газонну культуру. 

Перспективи подальших досліджень. Важливо в подальших дослідженнях контролювати якість 
кормової маси стоколосу безостого з метою отримання високоякісного корму. 
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