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phological, biological and economic traits. Over the past five
years, 838 domestic and foreign maize accessions belonging to
different subspecies, with various color of grain color, originating
from geographically remote regions, have been acquired. At the
present, it is promising to use accessions bred at institutions
where significant progress has been made in heterosis breeding.
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Головну роль у вирішенні проблеми забезпечення
безпеки продовольства країни відіграє кормовиробництво, бо
воно є найважливішим стратегічним напрямком для підвищенні стійкості рослинництва і землеробства до нестабільності клімату і впливу негативних факторів [1, 2]. Тому багаторічні трави у польових агроекосистемах, на сінокосах та
пасовищах дозволяють усунути багато процесів деструкції,
знизити ерозію, підвищити родючість ґрунтів, збільшити
врожайність послідуючих культур у сівозмінах.
Широке поширення багаторічних злакових трав обумовлює їх висока врожайність та поживність корму, довголіття, зимостійкість, здатність до вегетативного відновлення, висока чутливість на поліпшення умов вирощування,
здатність підвищувати вміст сирого протеїну при використанні в достатніх кількостях азотних добрив або при вирощуванні в травосумішках з бобовими травами, тому їх частка
при використанні природних сінокосів і пасовищ може становити 90% .
Одним з цінних видів злакових трав є стоколос безостий. Рослини стоколосу безостого багаті на білок, його
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мітиться 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, магній, цинк, сірка. Стоколос безостий відзначається
морозостійкістю і зимостійкістю, не вимерзає в сурові зими.
Вузол кущіння переносить температуру до -46 °С, весняні
заморозки до -18 °С. В зоні Лісостепу України є одним із
самих посухостійких та зимостійких злаків.
Основним завданням сьогодення є створення і використання у виробництві нових високопродуктивних сортів,
які б мали високу якість та гарні біохімічні властивості кормової маси. Теоретично доведено, що роль сорту у формуванні кормової та насіннєвої продуктивності досягає 2070%.
Досить важливою ознакою при створенні сортів стоколосу безостого є його насіннєва продуктивність. За дослідженнями українських та зарубіжних вчених, найвищу
насіннєву продуктивність мають стоколоси степної групи,
так як у них більша кількість генеративних стебел, ніж у стоколосів лугової групи, але в той же час вони характеризуються нижчою врожайністю зеленої маси.
Дослідження проводились на дослідному полі Полтавської державної сільськогосподарської дослідної станції
ім. М.І. Вавилова ІС і АПВ НААН України у 2014-2020 роках. Це центральна частина Східного Лісостепу України
майже на умовній межі із Північним Степом і Південним
Лісостепом – зона недостатнього зволоження. Грунт темносірий опідзолений.
Агротехніка вирощування багаторічних трав загальноприйнята для зони.
Матеріалом для досліджень слугував 131 колекційний
зразок стоколосу безостого різного еколого-географічного
походження.
Стоколос безостий досить довговічна культура, за
умов польового травосіяння його можна використовувати 6-8
років, а на заливних луках він може давати високі врожаї до
20 і більше років.
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Урожайність насіння – ознака, яка має найбільш важливе практичне значення і в напрямку якої ведеться селекція
багаторічних трав.
Урожайність насіння залежить від співвідношення
кількості вегетативних та генеративних пагонів, від довжини
та ширини волоті, насіннєвої продуктивності рослин. Число
генеративних пагонів у проведених дослідженнях значно
впливає на врожай насіння культури, коефіцієнт кореляції
склав приблизно r = 0,94-0,99.
За роки проведених досліджень кількість генеративних пагонів у сортів стоколосу безостого коливалася в межах
0-42 шт./кущ.
Найбільшу кількість пагонів рослини сформували у 13 рік використання. Їх кількість коливалася від 10 до 42
шт./рослину Найбільшу кількість пагонів мали зразки: Anto
UJ2000206 з Польщі (42 шт./кущ), С-1090 UJ2000179 з
України (40 шт./рослину), КР-1 UJ2000271 з України (38
шт./рослину), Д 462381 UJ2000120 з України (37
шт./рослину), Радіомутант к-5 UJ2000210 з України (36
шт./рослину). Найменша кількість пагонів була у зразків
Carlton UJ2000058 з Канади (10 шт./рослину), С 752
UJ2000190 з України (11 шт./рослину), К 42357 UJ2000104 з
України (12 шт./рослину). У сорту стандарту Полтавський 52
UJ2000003 з України кількість генеративних пагонів в середньому за три роки становила 29 шт./рослину.
На 4-6 рік використання кількість генеративних пагонів значно знизилася і коливалася в межах 3-21
шт./рослину. Найбільшу кількість пагонів мали зразки: Anto
UJ2000206 з Польщі (21 шт./кущ), С-1090 UJ2000179 з
України (17 шт./рослину), Марс UJ2000284 з України (18
шт./рослину). У сорту стандарту Полтавський 52 UJ2000003 з
України кількість генеративних пагонів в середньому за три
роки становила 10 шт./рослину.
На 7 рік використання кількість генеративних пагонів
коливалася в межах 0-11шт./рослину. Найбільшу кількість
мали зразки Марс UJ2000284 з України (11 шт./рослину) та
Anto UJ2000206 з Польщі (10 шт./кущ), у сорту стандарту
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Полтавський 52 UJ2000003 з України кількість генеративних
пагонів в середньому за три роки становила 5 шт./рослину.
Слід зазначити, що 60% колекційних зразків не сформували
генеративних пагонів. На 8 рік використання 80% зразків не
сформували генеративних пагонів. Їх кількість коливалася в
межах 0-7 шт./рослину. Найбільшу кількість мали зразки
Марс UJ2000284 з України (7 шт./рослину) та Anto
UJ2000206 з Польщі (6 шт./кущ), у сорту стандарту Полтавський 52 UJ2000003 з України кількість генеративних пагонів в середньому за три роки становила 3 шт./рослину.
Висновок За результатами вивчення колекційних
зразків стоколосу безостого за ознакою кількість генеративних пагонів на рослину, для подальшої селекційної роботи
при створення сортів з високою насіннєвою продуктивністю
рекомендуємо використовувати зразки: Anto UJ2000206 з
Польщі, С-1090 UJ2000179 та Марс UJ2000284 з України.
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The today‘s primary objective is to create and use in production new high-yielding varieties that would be of high quality
and possess good biochemical indicators of feed mass. It was
theoretically proven that the variety accounted for 20-70% of
fodder and seed productivity. Seed productivity is an important
feature upon creating smooth bromegrass varieties. Ukrainian and
foreign researchers showed that steppe brome grasses had higher
seed productivity due to a larger number of generative stems than
meadow brome grasses, but at the same time the former gave
lower green mass.
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