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ОЦІНКА СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРАЛУ  

СТОКОЛОСУ БЕЗОСТОГО (BROMUS INERMIS LEYSS)   

НА СХИЛОВИХ ЗЕМЛЯХ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ  
 

Стоколос безостий (Bromus inermis Leyss) – це верховий 

щільнокущовий високорослий злак озимого типу розвитку, холодо- і 

посухостійкий, витримує затоплення 30–45 діб. Коріння здатне проникати в 

ґрунт на глибину до 2 м. У складі травосумішок використовується на сінокосах 

і пасовищах. Незамінний для закріплення еродованих схилів. Придатний для 

залуження заплавних луків.  

До Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в  

Україні на 2019 рік  (станом на 19.08.2019 р.)  занесено 14 сортів стоколосу 

безостого вітчизняної селекції. 

Матеріалом для досліджень слугували 17 сортозразків стоколосу 

безостого  різного еколого-географічного походження. 

Селекційна робота зі стоколосом безостим на схилових землях 

Карпатського регіону спрямована на збагачення генетичного різноманіття 

культурних і споріднених диких рослин шляхом збору та створення нового 

вихідного матеріалу; розкриття потенціалу господарських і біологічних ознак з 

виділенням джерел та донорів цих ознак.  

Внаслідок вивчення колекційних зразків за комплексом господарсько 

цінних ознак виділено джерела та донори за:  

- висотою рослин: Оракул, Геліус, Полтавський 52, Полтавський 5, 

Таврійський 1; 

- стійкістю до вилягання: Геліус, Оракул; 

- облиствленістю: Топаз, Полтавський 30; 

- врожайністю зеленої маси: Селекційний 2119, Таврійський 1, 

Дикорослий 1, Дикорослий 7, Дикорослий 861, Топаз, Оракул, Скіф, Марс, 

Всеслав, Полтавський 30, Полтавський 5, Полтавський 52; 

- врожайністю сухої речовини: Селекційний 2119, Таврійський 1, 

Дикорослий 1, Дикорослий 861, Топаз, Оракул, Скіф, Марс; 

- кількістю генеративних пагонів: Таврійський 1, Скіф, Оракул та 

Дикорослий 1; 

- врожайністю насіння: Таврійський 1, Скіф, Оракул, Дикорослий 1, 

Дикорослий 861, Геліус, Марс; 

- масою 1000 насінин: Полтавський 30, Полтавський 5, Полтавський 52, 

Причорноморський 2, Геліус, Топаз.   

 
                                  © Байструк-Глодан Л. З., Коник Г. С., Хом’як М. М., 2019 

mailto:glodanlesa@ukr.net


ISSN 0130-8521. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2019. Вип. 66 
 

22 

Для забезпечення високої врожайності сухої речовини із фітоценозів 

стоколосу безостого основними технологічними заходами мають бути 

застосування азотних добрив та вапнякових матеріалів. Для отримання високої 

насіннєвої продуктивності стоколосу безостого із одночасним збереженням 

родючості дерново-підзолистих ґрунтів слід проводити вапнування ґрунту та 

вносити калійні добрива. 

Ключові слова: стоколос безостий, схилові землі, продуктивність, 

господарсько цінні ознаки, взаємозв’язки, агрохімічні показники ґрунту.  
 

Baystruk-Hlodan L., Konyk H., Homiak M. Assessment of breeding 

material of smooth bromegrass  (Bromus Inermis Leyss) On the slope lands of 

carpathian region 

The smooth bromegrass (Bromus inermis Leyss) is an upland, creeping tall 

grass the winter type of development, cold and drought tolerant, withstands flooding 

for 30–45 days. The roots can penetrate the soil to a depth of 2 m. As part of grass 

mixtures, it is used in haylands and pastures. It is indispensable for securing of 

eroded slopes. It is suitable for grassing floodplain meadows. 

In the State Register of Plant Varieties suitable for distribution in Ukraine 

for 2019 (as of 08/19/2019), 14 smooth bromegrass varieties of native breeding are 

listed. 

17 varieties of smooth bromegrass of various ecological and geographical 

origin were by the research material. 

Breeding work with smooth bromegrass the sloping lands of the 

Carpathian region is aimed at enriching the genetic diversity of cultivated and 

related wild plants by collecting and creating new initial material; unlocking the 

potential of economic and biological characteristics with the identification of 

sources and donors of these signs. 

As a result of the study of collection samples for a complex of 

economically valuable attributes, sources and donors were identified: 

- plant height: Orakul, Helius, Poltavsky 52, Poltavsky 5,   

Tavrisky 1; 

- resistance to lodging: Helius, Orakul; 

- leafing: Topaz, Poltavsky 30; 

- green mass productivity: Selectsiiny 2119, Tavrijsky 1, Dykorosly 1, 

Dykorosly 7, Dykorosly 861, Topaz, Orakul, Skif, Mars, Vseslav, Poltavsky 30 

Poltavsky 5, Poltavsky 52; 

- dry matter productivity: Selektsiiny 2119, Tavriisky 1, Dykorosly 1, 

Dykorosly 861, Topaz, Orakul, Skif, Mars; 

- by the number of generative shoots:  Tavriisky 1, Skif, Orakul and  

Dykorosly 1; 

- seed yield:  Tavriisky 1, Skif, Orakul, Dykorosly 1, Dykorosly 861, 

Helius, Mars; 

- mass of 1000 seeds:  Poltavsky 30,  Poltavsky 5, Poltavsky 52, 

Prychornomorsky 2, Helius, Topaz. 

To ensure a high yield of dry matter from phytocenoses of the smooth 

bromegrass, the main technological measures should be the use of nitrogen 

fertilizers and calcareous materials. To obtain high seed productivity of smooth 

bromegrass while preserving the fertility of sod-podzolic soils, it is necessary to 

liming the soil and apply the potash fertilizers. 
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Вступ. Створення сортів стоколосу безостого з широким 

діапазоном реакції на стресові фактори на схилових землях 

Карпатського регіону, стабільною насіннєвою продуктивністю, 

високим потенціалом кормової продуктивності можливе лише при 

включенні в селекційний процес сортів різного еколого-географічного 

походження. Вони залучаються для поліпшення  окремих ознак 

вихідних зразків стоколосу безостого і є основою для проведення 

індивідуальних та масових доборів при створенні  сортів з високою 

врожайністю зеленої маси і насіння за ознаками: інтенсивність 

відростання навесні, висота рослини та основного ярусу листя, 

урожайність кормової маси, насіннєва продуктивність, 

посухостійкість.  Така схема  сприяє прискоренню селекційного 

процесу [10, 12, 13, 14, 18]. 

Дослідження щодо відтворення родючості схилових земель 

Карпатського регіону дають кардинально нові можливості 

послаблення ерозійних процесів та зменшення частки еродованих 

земель  за рахунок посівів багаторічних трав. 

Стоколос безостий (Bromus inermis Leyss) – це верховий 

щільнокущовий високорослий злак озимого типу розвитку, холодо- і 

посухостійкий, витримує затоплення 30–45 діб. Коріння здатне 

проникати в ґрунт на глибину до 2 м. У складі травосумішок його 

використовують на сінокосах і пасовищах. Незамінний для закріп-

лення еродованих схилів. Придатний для залуження заплавних луків 

[6, 11, 15, 19, 31]. 

Стоколос безостий був введений в культуру в середині 19 ст. 

Цей вид пластичний, добре пристосований до різних кліматичних 

умов, може з успіхом використовуватися в травосумішках різних 

районів нашої країни. Поживність стоколосу безостого досить висока: 

100 кг зеленої маси дорівнює 22,5 корм. од. і містить 1,7 кг 

перетравного протеїну [12, 14, 23]. 

Проведені дослідження з визначення генетичних центрів цієї 

культури, що дає змогу селекціонерам більш цілеспрямовано 

проводити пошук джерел генетично обумовлених цінних ознак 

продуктивності, стійкості до ураження основними хворобами та форм 

з підвищеною адаптивністю до шкодочинної дії негативних 

геокліматичних факторів регіону [16, 17].   

Дослідження, проведені науково-дослідними установами з 

вивчення стоколосу безостого як відновника родючості ґрунту, 

показали, що цей злак є одним з найкращих серед злакових кормових 

трав. Він також має переваги порівняно з іншими злаками за здатністю 

до структуроутворення ґрунту. Відсоток структурних агрегатів у 
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ґрунті після 2-го року використання при сухому просіюванні становив 

у стоколосу 75 %, костриці лучної – 72,8, люцерни синьої – 71 % [1, 8]. 

Також ця культура досить добре очищає поля від бур’янів. На 

другий рік навесні рослини стоколосу безостого починають швидко 

рости, розвиватися, пригнічувати бур’яни, які на 3-й рік майже 

повністю гинуть [23, 29].  

Найвищий урожай насіння стоколос дає на 2–3-й рік вико-ристання 

(4–7 ц/га). При сінокісному використанні тримається у травостої 

впродовж 5–6 років, а на заплавних луках – 10 і більше [2, 3, 14]. 

До Державного реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в  Україні на 2019 рік  (станом на 19.08.2019 р.), занесено 

14 сортів стоколосу безостого вітчизняної селекції [5]. 

Проте ці сорти не повністю відповідають вимогам виробництва, 

тому є потреба подальшого селекційного поліпшення цієї культури. 

Зокрема, слід продовжувати дослідження, які дозволять розкрити ще 

не використані резерви рослинного організму для створення нових 

генетичних джерел високої кормової та насіннєвої продуктивності, 

поліпшення якості зеленої маси та інших господарсько цінних ознак 

[1, 16, 21, 24]. 

На сьогодні недостатньо вивчено особливості прояву кількісних 

та якісних ознак культури залежно від  генотипу,  умов вирощування. 

Важливим при цьому є виявлення ефективності методу гібридизації в 

поєднанні з багаторазовим масовим добором  та методу полікросу в 

процесі створення селекційного матеріалу стоколосу безостого. Тому 

дослідження за цим напрямом є достатньо актуальними [15, 22]. 

Також вчені провели ряд досліджень щодо визначення 

взаємозв’язків між урожайністю та морфо-біологічними ознаками [7, 

9, 26, 27, 28, 30, 32].  

Матеріали і методи. Експериментальну роботу проводили в 

2016–2018 рр. на дослідному полі Інституту сільського господарства 

Карпатського регіону НААН (с. Лішня Дрогобицького р-ну Львівської 

обл.). 

Ґрунт – типовий для вказаного регіону, осушений гончарним 

дренажем дерново-середньопідзолистий поверхнево оглеєний 

середньокислий суглинковий утворений на делювіальних відкладах. В 

табл. 1 подано  агрохімічну характеристику ґрунтів під посівами 

стоколосу безостого.  

Погодні умови 2016–2018 рр. мали ряд особливостей. За роки  

досліджень відзначали істотні відмінності від середніх багаторічних 

даних суми опадів та температур протягом літніх місяців, що дало 

змогу більш різносторонньо оцінити показники росту і розвитку 

стоколосу безостого під час вегетації. 

Матеріалом для досліджень слугували 17 сортозразків 

стоколосу безостого  різного еколого-географічного походження. 



ISSN 0130-8521. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2019. Вип. 66 
 

25 



ISSN 0130-8521. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2019. Вип. 66 
 

26 

Оцінку вихідного матеріалу проводили згідно з                                   

“Методологією селекції багаторічних бобових і злакових трав у 

Передкарпатті” [20], та методичними рекомендаціями “Формування та 

збереження генетичного різноманіття кормових і газонних трав у 

Передкарпатті” [25]. 

Впродовж вегетаційного періоду вивчали морфологічні ознаки 

зразків багаторічних трав за “Методикою проведення експертизи 

сортів на відмітність, однорідність та стабільність (ВОС) (кормові 

культури)” [19].  

Експериментальні дані обробляли з використанням коре-

ляційно-регресійного аналізу за Б. А. Доспеховим [5]. 

Результати та обговорення. Висоту рослин розглядають як 

генетично достатньо складну ознаку. Високорослість є домінантною 

або частково домінантною ознакою. Вивчення висоти рослин 

стоколосу безостого має важливе значення в селекційній роботі з цією 

культурою, оскільки є одним із непрямих показників урожайності 

зеленої маси [21]. Висота травостою також слугує одним із критеріїв 

визначення строків скошування. Дуже повільно ростуть трави в період 

від початку весняної вегетації до виходу в трубку. Результати 

досліджень свідчать, що добовий приріст у середньому за цей період 

не перевищує 0,7 см. До моменту колосіння приріст у висоту 

збільшувався і становив 2,3 см за добу. Найбільш інтенсивний ріст 

рослин відзначено в період від повного колосіння до цвітіння (2,8 см) 

(табл. 2). 

Вегетативний ярус укорочених пагонів у стоколосу безостого 

виражений слабо, тому виділяють два яруси: генеративних та 

видовжених вегетативних пагонів. Найважливіше значення при 

сінокісному використанні мають показники в період укісної стиглості 

рослин, а саме у фазі масового колосіння. Попередніми дослідженнями 

встановлено прямі кореляційні зв’язки між висотою стеблостою та 

урожайністю кормової маси. Зі зростанням цього показника може 

знижуватися вміст протеїну і збільшуватися рівень клітковини [6]. 

Найбільшим значенням висоти стеблостою (ярус генеративних 

пагонів) у фазі колосіння характеризувалися сортозразки Оракул, 

Геліус, Полтавський 52, Полтавський 5, Таврійський 1  (116,1– 

125,13 см), а найменшим – Селекційний 2119 і Дикорослий 1162 

(67,05–75,81 см). За показниками висоти ярусу вегетативних пагонів 

перевищили стандарт відповідно на 1,9 та 3,2 % тільки Топаз та 

Таврійський 1.  
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2. Показники висоти вегетативних та генеративних пагонів, 

середнє за 2016–2018 рр.  

Назва сортозразка 

Висота стеблостою 

(ярус генеративних 

пагонів) 

Висота ярусу 

вегетативних 

пагонів 

см 

відхи-

лення 

від St, % 

см 

відхиле-

ння від 

St, % 

Арсен (St) 115,83 - 80,13 - 

Причорноморський 2  96,35 -16,81 69,15 -13,70 

Селекційний 2119 67,05 -42,11 54,10 -32,48 

Таврійський 1 113,38 -2,12 85,13 +6,24 

Дикорослий 1  105,13 -9,24 76,18 -4,93 

Дикорослий 7  101,01 -12,79 71,20 -11,14 

Дикорослий 1162 75,81 -34,55   57,13 -28,70 

Дикорослий 861  110,13 -4,92 79,14 -1,24 

Топаз 109,81 -5,20 84,20 +5,08 

Геліус 116,10 +0,23 76,11 -5,02 

Оракул 121,13 +4,58 69,82 -12,87 

Скіф 111,35 -3,87 70,13 -12,48 

Марс 100,05 -13,62 74,15 -7,46 

Всеслав 99,81 -13,83 69,13 -13,73 

Полтавський 5 115,35 -0,41 73,11 -8,76 

Полтавський 30 106,18 -8,33 79,01 -1,40 

Полтавський 52 115,13 -0,60 76,14 -4,98 

За ознакою «кількість генеративних пагонів» найвищими 

показниками можна охарактеризувати сортозразки Таврійський 1, 

Скіф, Оракул та Дикорослий 1 (26,4–29,1 шт.), а за ознакою «маса 

однієї волоті» - зразки  Дикорослий 861, Скіф, Полтавський 30 та 

Всеслав (1,39–2,02 г). За відносною облиствленістю можна виділити 

зразки Топаз, Полтавський 30 (табл 3). 

У листках та суцвіттях стоколосу безостого міститься значно 

більше поживних речовин, ніж у стеблах, а тому облиствленість та 

кількість генеративних пагонів є одними із важливих показників 

поживної цінності сорту. 

Ураження хворобами при візуальному огляді під час розвитку  

стоколосу безостого не спостерігали, окрім сортозразків 

Причорноморський 2 та Селекційний 2119, у посівах яких у незначній 

кількості мало місце ураження пурпурними ріжками (Claviceps 

purpurea Tul.). 
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3. Кількісні показники генеративних пагонів та відносна 

облиствленість стоколосу безостого, середнє за 2016–2018 рр.  

Назва сортозразка 

Кількість 

генератив-

них пагонів  

на 1 кущ, шт 

Маса однієї 

волоті, г 

Відносна 

облиствленість 

% 
відхилення  

від St, % 

Арсен (St) 32,1 1,01 65,6 - 

Причорномор-

ський 2  
37,3 0,89 64,9 -1,1 

Селекційний 2119  29,8 0,92 62,5 -4,7 

Таврійський 1  32,8 1,04 63,7 -2,9 

Дикорослий 1  35,7 1,13 63,9 -2,6 

Дикорослий 7  27,3 0,96 73,6 +12,2 

Дикорослий 1162 21,6 0,75 64,8 -1,2 

Дикорослий 861  31,9 1,14 62,2 -5,2 

Топаз 26,5 0,89 66,9 +2,0 

Геліус 39,5 0,91 70,3 +7,2 

Оракул 33,6 0,99 69,9 +6,6 

Скіф 34,9 1,24 59,5 -9,3 

Марс 31,6 1,14 63,1 -3,8 

Всеслав  39,3 1,51 64,2 -2,1 

Полтавський 5 38,6 1,03 69,6 +6,1 

Полтавський 30  39,4 1,18 68,4 +4,3 

Полтавський 52  44,3 1,13 61,5 -6,3 

 

Одним із показників посівної якості є маса 1000 насінин. 

Відомо, що чим вищий цей показник, тим більше в насінні міститься 

поживних речовин і краще розвинений його зародок, а для рослин, що 

виростають з нього, характерна висока врожайність. 

Серед досліджуваних сортозразків за ознакою «маса 1000 

насінин» виділилися Полтавський 30, Полтавський 5, Полтавський 52, 

Причорноморський 2, Геліус, Топаз  (5,28–5,51 г) (табл. 4). 

За насіннєвою продуктивністю перевищили стандарт селекційні 

номери Таврійський 1, Скіф, Оракул, Дикорослий 1, Дикорослий 861, 

Геліус, Марс (5,32–7,04 ц/га).  

За результатами досліджень впродовж 2016–2018 рр. було  

виділено сортозразки – цінні генетичні джерела за селекційними 

ознаками  для створення високопродуктивних сортів стоколосу 

безостого, придатних для вирощування  на схилових землях 

Карпатського регіону. 
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1. Урожайність насіння та маса 1000 насінин сортозразків 

стоколосу безостого, середнє за 2016–2018 рр. 

Назва сортозразка 
Маса 1000 

насінин, г 

Врожайність насіння  

ц/га 
відхилення 

від St, % 

Арсен (St) 5,16 5,23 - 

Причорноморський 2 5,51 2,89 -44,7 

Селекційний 2119 4,56 3,04 -41,9 

Таврійський 1 4,80 5,78 +10,5 

Дикорослий 1 5,31 5,32 +1,7 

Дикорослий 7 4,98 3,06 -41,5 

Дикорослий 1162 4,35 2,65 -49,3 

Дикорослий 861 5,40 6,61 +26,4 

Топаз 5,26 3,31 -36,7 

Геліус 5,41 6,69 +27,9 

Оракул 5,01 6,89 +31,7 

Скіф 4,96 7,04 +34,6 

Марс 5,28 5,91  +13,0                                  

Всеслав 4,89 3,90 -25,4 

Полтавський 5 5,41 5,23 - 

Полтавський 30 5,53 5,26 +0,6 

Полтавський 52 5,32 4,67 -10,7 

 

Про стійкість рослин до дії несприятливих абіотичних факторів 

свідчить ступінь вилягання злакових трав, що здебільшого залежить 

від висоти стеблостою. При вивченні колекційних сортозразків 

проводили окомірну оцінку вилягання  рослин стоколосу безостого за 

п’ятибальною шкалою (1 – вилягання відсутнє; 2 – слабке, локальне 

вилягання з наступним випрямленням; 3 – середнє вилягання; 4 – 

сильне вилягання; 5 – сильне вилягання на ранніх фазах розвитку). 

Значним ступенем вилягання можна охарактеризувати сортозразки 

Полтавський 5, Полтавський 30. Відсутнє та слабке вилягання 

спостерігали у сортозразків з високими показниками висоти 

стеблостою (Геліус, Оракул), а також низькими та середніми 

(дикорослі форми, сортозразки Топаз, Причорноморський 2, Марс та 

Всеслав). 

За результатами оцінки селекційних номерів за врожайністю 

зеленої маси виділилися майже всі сортозразки (крім Причорно-

морський 2 і Таврійський 1), які дали надбавку до стандарту 4,3–

29,4 % (табл. 5). 
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За виходом сухої речовини (повітряно-суха маса) найвищі 

показники спостерігали у сортозразків Селекційний 2119, Таврійський 

1, Дикорослий 1, Дикорослий 861, Топаз, Оракул, Скіф, Марс, які 

перевищили стандарт на 1,7–27,1 %. 

Для досягнення ефекту в селекції бажаним типом зв’язку між 

ознаками буде такий: якщо значення ознаки збільшується із 

збільшенням ознаки, що селектується, то зв’язок між ними має бути 

позитивним, і навпаки, якщо значення ознаки зменшується одночасно 

зі збільшенням значення ознаки, що селектується, то зв’язок між ними 

має бути негативним. Співпадання або неспівпадання типів зв’язку з 

бажаними може мати важливе значення при виборі ознаки, за якою 

ведуть селекцію. 

 

5. Урожайність сортозразків стоколосу безостого в колекційному 

розсаднику, середнє за 2016–2018 рр.   

Назва сортозразка 

Зелена маса Суха речовина 

т/га 

відхи-

лення 

від St, % 

т/га 

відхи-

лення 

від St, % 

Арсен (St) 30,3 - 11,6 - 

Причорноморський 2 27,5 -9,2 10,7 -7,8 

Селекційний 2119 32,8 +8,3 12,4 +6,9 

Таврійський 1 29,5 -2,6 11,7 +0,9 

Дикорослий 1 37,2 +22,8 12,8 +10,3 

Дикорослий 7 31,6 +4,3 10,9 -6,0 

Дикорослий 1162 28,6 -5,6 10,1 -12,9 

Дикорослий 861 32,6 +7,6 11,8 +1,7 

Топаз 33,2 +9,6 12,2 +5,2 

Геліус 27,8 -8,3 10,3 -11,2 

Оракул 37,5 +23,8 13,8 +19,0 

Скіф 38,2 +26,1 13,9 +19,8 

Марс 38,9 +28,4 13,9 +19,8 

Всеслав 37,7 +24,4 13,6 +17,2 

Полтавський 5 38,9 +28,4 14,0 +20,7 

Полтавський 30 39,2 +29,4 14,3 +27,1 

Полтавський 52 38,7 +27,7 13,8 +19,0 

 

Показники кислотності ґрунту мають сильні взаємозв’язки  з 

виходом сухої маси стоколосу безостого, зокрема сильну кореляційну 

залежність виявлено із гідролітичною кислотністю   ґрунту  (r = 0,872)  

та  сумою  ввібраних  основ  (r = -0,840). Середню кореляційну 
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залежність зафіксовано між виходом сухої маси та легкогідро-

лізованим азотом і вмістом гумусу.  

Слід зазначити, що насіннєва продуктивність та показники 

кислотності (рН і гідролітична кислотність) знаходилися також у 

сильній кореляційній залежності. Окрім цього, насіннєва 

продуктивність   стоколосу безостого сильно корелювала із вмістом 

калію у ґрунті (табл. 6).  

Висновки.  Селекційна робота зі стоколосом безостим на 

схилових землях Карпатського регіону  спрямована на збагачення 

генетичного різноманіття культурних і споріднених диких рослин 

шляхом збору та створення нового вихідного матеріалу; розкриття 

потенціалу господарських і біологічних ознак з виділенням джерел та 

донорів цих ознак.  

Внаслідок вивчення колекційних зразків за комплексом 

господарсько цінних ознак виділено джерела та донори за:  

   - висотою рослин: Оракул, Геліус, Полтавський 52, Полтав-

ський 5, Таврійський 1; 

- стійкістю до вилягання: Геліус, Оракул; 

- облиствленістю: Топаз, Полтавський 30; 

- врожайністю зеленої маси:  Селекційний 2119, Таврійський 

1, Дикорослий 1, Дикорослий 7, Дикорослий 861, Топаз, Оракул, Скіф, 

Марс, Всеслав, Полтавський 30, Полтавський 5, Полтавський 52; 

 - врожайністю сухої речовини: Селекційний 2119, Таврій-

ський 1, Дикорослий 1, Дикорослий 861, Топаз, Оракул, Скіф, Марс; 

- кількістю генеративних пагонів: Таврійський 1, Скіф, Оракул 

та Дикорослий 1; 

- врожайністю насіння: Таврійський 1, Скіф, Оракул, 

Дикорослий 1, Дикорослий 861, Геліус, Марс; 

- масою 1000 насінин: Полтавський 30, Полтавський 5, 

Полтавський 52, Причорноморський 2, Геліус, Топаз.   

Для забезпечення високої врожайності сухої речовини із 

фітоценозів стоколосу безостого основними технологічними заходами 

мають бути застосування азотних добрив та вапнякових матеріалів. 

 Для отримання високої насіннєвої продуктивності стоколосу 

безостого із одночасним збереженням родючості дерново-підзолистих 

ґрунтів слід проводити вапнування ґрунту та вносити калійні добрива. 
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