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There are accessions from Germany (27 [6.7%]) and Hungary (19 [4.6%]). Comprehensive 

assessment identified sources of very high seed yields (350-400 g/m
2
): „ Don‟ and „Ell Harrach 4‟, 

which belong to the green manure group. Green manure accessions „Don‟, „UD0800865‟ and „Ell 

Harrach‟ are the standards of high green mass yields (4.1-6. kg/m
2
). It was found that green 

manure accessions differed from fodder ones by higher seed and green mass yields and by taller 

plants. Fodder accessions „Kormovoy‟ and „Dega‟ are sources of high nutritional value (> 65). 

Green manure accessions „Hadmers bleberner N.‟, „UD0800808‟ and „UD0800847‟ are sources of 

high resistance to Fusarium wilt (9 points). The work collection contains all varieties of white 

lupine (Subroseus Libk., Vulgaris Libk., Abissinicus Libk., Albiflorus Atab., Vavilori Atab). We 

identified standards with high alkaloid content („UD0801708‟, „UD0800930‟), which belong to 

the green manure type, and with low alkaloid content („Rapsodiya‟, „Chabanskiy‟), which belong 

to fodder type. In the collection, we also distinguished standards with indeterminate (6309, 

„Hadmers bleberner K.‟), determinant („Dega‟, „Gama‟) and intermediate („Veresnevyy‟, „Siniy 

Parus‟) type of development, which are both from fodder and from green manure groups. 

Сonclusions. The 4year study resulted in formation of the working collection representing 

the genetic diversity of varieties and breeding lines. Each trait and gradation has corresponding 

standards. Varieties-standards reflect more specific and stable expression of a trait. The collection 

was created by 14 basic traits and 49 gradations and contains accessions from 21 countries 

(Ukraine, Brazil, Portugal, Germany, Australia, Hungary, Poland, Spain, Italy, Russia, Sudan, 

Algeria, Palestine, Morocco, Poland and others). The standard accessions selected can serve as 

sources of economically valuable features to create starting material for breeding a new generation 

of varieties. 

Keywords: white lupine, working collection, accession, source, standard, productivity, 

alkaloid content, variety, green mass, fodder, silage, resistance to Fusarium wilt. 
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ГЕНЕТИЧНІ РЕСУРСИ ЛЬОНУ ТА КОНОПЕЛЬ ДОСЛІДНОЇ СТАНЦІЇ 

ЛУБ’ЯНИХ КУЛЬТУР ІНСТИТУТУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

ПІВНІЧНОГО СХОДУ НААН 

 
За 24 роки досліджень генетичних ресурсів луб‟яних культур сформовано базові та 
ознакові українські колекції льону та конопель в кількості 1348 і 490 зразків 
відповідно. До складу колекції льону входять 942 зразки льону-довгунця, 233 
межеумка, 48 олійного та 22 інших видів. Колекція конопель представлена двома 
біологічними формами: однодомні – 172 і дводомні – 318 зразків та трьома типами 
(північні, середньоросійські і південні). Сформовано та зареєстровано в 
Національному центрі генетичних ресурсів рослин України дві базові, п‟ять 
ознакових, п‟ять робочих колекцій луб‟яних культур. Виділено дев‟ять цінних 
колекційних зразків льону-довгунця і конопель, створено вісім сортів льону-
довгунця і зареєстровано дев‟ять однодомних сортів конопель. В електронному 
форматі створено паспортну базу даних на 1157 зразків льону та 490 конопель. 
Сформовано базу морфологічних ознак рослин льону на 557 зразків. За результатами 
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досліджень розроблено методичні вказівки з вивчення колекцій льону і конопель. 
Результати вивчення колекційних зразків представлені в 11 каталогах та двох 
класифікаторах. 
Ключові слова: генетичні ресурси, льон, коноплі, базові, ознакові, робочі колекції, 

колекційні зразки  

ВСТУП 
Дослідна станція луб‟яних культур Інституту сільського господарства Північного 

Сходу НААН є власником Українських національних колекцій льону та конопель, в яких 

зібрані зразки з унікальними властивостями. Серед них є однодомні форми конопель з 

повною відсутністю канабіноїдних сполук, урожайністю стебел більше 15 т/га, вмістом 

волокна більше 35% та зразки льону-довгунця стійкі проти вилягання і хвороб, з високою 

якістю волокна і його вмістом більше 30 %. 
У 1992 році розпочато роботи з формування колекцій, основою яких стали зразки 

світового генофонду льону і конопель, які досліджувались та використовувались в 

селекційних цілях. 
Науково-дослідна робота з колекцією виконується відповідно до завдань програми 

наукових досліджень «Генетичні ресурси рослин» за науково-методичного керівництва 

Національного центру генетичних ресурсів рослин України (НЦГРРУ) при Інституті 

рослинництва ім. В. Я. Юр‟єва, м. Харків. До складу робочої групи, що працює з 

колекціями луб‟яних культур, входять В. Г. Вировець, доктор с.-г. наук, професор (керівник 

завдання); І. М. Лайко, доктор с.-г. наук, с.н.с.; Л. М. Кривошеєва, кандидат с.-г. наук; 

Г. І. Кириченко, кандидат с.-г. наук; В. І. Чучвага, кандидат біологічних наук, с.н.с. та 

С. В. Міщенко, кандидат с.-г. наук, с.н.с. 
Основними напрямами роботи є пошук та інтродукція цінних зразків, подальше їх 

вивчення за комплексом цінних господарських ознак і створення на цій основі робочих, 

ознакових та інших колекцій, паспортизація зразків генофонду, створення інформаційної 

бази даних, збереження зразків генофонду у життєздатному стані, забезпечення 

селекційних і наукових програм, навчальних закладів колекційними зразками та 

інформацією про генофонд луб‟яних культур. 

МАТЕРІАЛИ, МЕТОДИ ТА УМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Роботу з колекціями проводилась на експериментальній базі Дослідної станції 

луб‟яних культур Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН на полях 

селекційно-насінницької сівозміни (м. Глухів, Сумської області).  
Вивчення, розмноження, відновлення посівних якостей насіння зразків проводили за 

спеціальними методичними розробками в лабораторних та польових умовах, згідно 

методичних вказівок з вивчення колекцій льону (Linum usitatissimum L.) і конопель 

(Cannabis sativa L.) [1–3]. 

Опис морфологічних ознак, їх класифікація за господарськими, біологічними і 

технологічними особливостями проводили згідно з класифікаторами та методикою 

проведення експертизи сортів рослин на відмінність, однорідність та стабільність 

відповідних культур [4–7].  

Оцінку стійкості колекційних зразків до збудників основних хвороб льону 

здійснювали в польових умовах на штучному і природному інфекційних фонах та в 

лабораторних умовах” [8-10]. 

Оцінку стійкості зразків конопель до шкідників проводили за “Методическими 

указаниями по оценке конопли на устойчивость к стеблевому мотыльку” [11]. 

Оцінку зразків льону і конопель за технологічними ознаками проводили згідно 

“Удосконаленої методики технологічної оцінки лляної соломи з агротехнічних і 

селекційних дослідів” та “Усовершенствованной методики технологической оценки 
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качества конопляной соломы, выращенной при выполнении агротехнических и 

селекционных научно-исследовательских работ” [12–13]. 
Підготовку, формування і реєстрацію базових, ознакових, робочих, навчальних 

колекцій та цінних зразків генофонду льону і конопель проводили згідно з положеннями 

про Інформаційну систему, реєстрацію колекцій і зразків генофонду рослин в НЦГРРУ 

(Харків, 2012) [14 - 16].  

 
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОГЕННЯ 

На теперішній час колекції Дослідної станції луб‟яних культур Інституту сільського 

господарства Північного Сходу НААН налічують 1838 зразків, у тому числі льону – 1348, 

конопель – 490, які знаходяться у відділах селекції і насінництва відповідних культур. До 

складу колекції льону входять 942 зразки льону-довгунця (Linum usitatissimum L. var. 

usitatissimum), 233 – межеумка L. usitatissimum L. var. intermedia Vav et Ell, 48 – олійного (L. 

usitatissimum L. var. humile (Mill.) Pers., та 22 – інших видів (L.bienne P. Mill., L.strietum 

Dum., L.nervozum Waldsf. et Kit., L.tenue Desf., L.flavum L. , L.grandiflorum Desf. та ін.). 

Колекція конопель представлена двома біологічними формами: однодомні – 172 і дводомні 

– 318 зразків) та трьома типами: північні, середньоросійські і південні (рис. 1). 

Постійно проводиться робота з виявлення та виділення серед колекційного 

матеріалу форм із певними цінними господарськими ознаками та їх комплексом. Ведеться 

удосконалення існуючого генофонду способом гібридизації, добору індивідуальних рослин, 

мутагенезу тощо. У результаті проведеної роботи виділено цінний вихідний матеріал, що 

вирізняється високою продуктивністю насіння, соломи, волокна, якістю волокна, 

скоростиглістю, стійкістю до вилягання та основних хвороб. За роки досліджень було 

подано на реєстрацію до НЦГРРУ 13 зразків луб‟яних культур. Отримано 9 свідоцтв, по 

чотирьох проводиться експертиза.  

 

Рис. 1. Склад генетичних ресурсів луб’яних культур за напрямом використання і 

біологічним статусом 

 

Проведено дослідження з мобілізації та всебічного вивчення генетичних ресурсів 

зразків льону і конопель. Поглиблене вивчення морфо-біологічних ознак зразків генофонду 

дозволило сформувати ознакові бази даних луб‟яних культур. За результатами досліджень 

сформовано і зареєстровано ознакові та робочі ознакові колекції луб'яних культур: 
- базову колекцію льону (Свідоцтво № 10 від 17.11.2005 р. на 1157 зразків із 47 країн); 
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- базову колекцію конопель (Свідоцтво № 17 від 23.11.2006 р. на 426 зразків із 27

країн); 

- ознакову колекцію льону-довгунця за високим вмістом всього та довгого волокна

(Свідоцтво №32 від 01.03.2007 р. на 81 зразок із 17 країн), за двома ознаками та десятьма 

рівнями прояву; 
- ознакову колекцію посівних конопель за вмістом та якістю волокна,

(Свідоцтво № 18 від 23.11.2006 р. на 51 зразок із 27 країн) за чотирма ознаками і 20 рівнями 

прояву;  

- ознакову колекцію льону-довгунця за урожайністю волокна та насіння, 

(Свідоцтво № 135 від 14.12.2011р. на 107 зразків із 16 країн) за дев‟ятьма ознаками та 43 

рівнями прояву; 

-  ознакову колекцію льону-довгунця за морфологічними ознаками генеративних 

органів рослин (Свідоцтво № 154 від 29.11.2012 р. на 131 зразок із 26 країн) за 24 ознаками 

та 69 рівнями прояву; 

- ознакову колекцію конопель за високою насіннєвою продуктивністю 

(Свідоцтво № 165 від 29.11.2013 р. на 56 зразків із 10 країн) за чотирма ознаками та 16 

рівнями прояву; 

- робочу ознакову колекцію генофонду льону-довгунця за високим урожаєм соломи 

(Свідоцтво № 70 від 16.11.2009 р. на 103 зразка із 17 країн) за трьома ознаками та 13 

рівнями прояву; 

- робочу ознакову колекцію льону-довгунця за високою якістю волокна, 

(Свідоцтво №75 від 16.11.2009 р. на 156 зразків із 19 країн) за шістьма ознаками та 24 

рівнями прояву; 

- робочу ознакову колекцію посівних конопель за високим урожаєм соломи, 

Свідоцтво № 69 від 16.11.2009 р. (50 зразків із 12 країн) за трьома ознаками та 14 рівнями 

прояву; 

- робочу ознакову колекцію конопель за низьким вмістом тетрагідроканабінолу 

(свідоцтво № 153 від 29.11.2013 р. на 38 зразків із України) за шістьма ознаками та 30 

рівнями прояву; 

- робочу ознакову колекцію генофонду льону за стійкістю до фузаріозу та антракнозу 

(свідоцтво  № 188 від 11.11.2015 р. на 218 зразків із 27 країн) за п‟ятьма ознаками і 12 

рівнями прояву. 

За роки теоретичних та практичних досліджень одночасно із вивченням 

господарсько - цінних ознак проведено опис морфологічних ознак, які характеризують 

колекційні зразки льону: форма суцвіття; розтріскування коробочок; форма насіння; 

плямистість чашолистиків; гофрованість пелюсток; забарвлення пелюсток, жилок, тичинок, 

пиляків, приймочки та інші. На основі даних спостережень було сформовано комп‟ютерну 

базу даних 557 зразків, яка включає інформацію з 30-35 морфологічних ознак рослин льону 

з різним рівнем їх прояву. Ця база даних щорічно доповнюється результатами 

спостережень. 
За результатами багаторічних досліджень розроблено методичні рекомендації з 

вивчення колекцій льону і конопель. Результати вивчення колекційних зразків представлені 

в 11 каталогах та двох класифікаторах.  

Науковими співробітниками Дослідної станції луб'яних культур Інституту сільського 

господарства Північного Сходу НААН на основі колекційних зразків шляхом гібридизації 

та мутагенезу створені сорти льону-довгунця з високою якістю волокна: Чарівний, 

Глухівський ювілейний, Глінум, Глазур, Глобус, Гладіатор, Есмань, Сіверський та 

високопродуктивні однодомні безнаркотичні сорти середньоросійського типу конопель - 

ЮСО 31, Гляна, Глера, Вікторія, Глухівські 33, Глухівський 46, Глесія, Глухівські 51 і 

південного типу – Зоряна, Ніка, Золотоніські 11, Золотоніські 15. На сьогоднішній день у 

Державному реєстрі сортів рослин України знаходяться сорти льону-довгунця Глінум, 
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Гладіатор, Есмань, конопель ЮСО 31, Золотоніські 15, Гляна, Глесія; в країнах ЕС і Канади 

сорти конопель - ЮСО 31, ЮСО 14, Золотоніські 11 і Золотоніські 15. Представлені 

показники урожайності та якості сортів льону-довгунця і конопель свідчать про високий 

рівень селекційної роботи та наявність цінного вихідного матеріалу для селекції (табл.1, 2). 

  

Таблиця 1. Урожайність і вміст волокна у сортів льону-довгунця на демонстраційному 

полігоні (м. Глухів, 2012-2013 рр.) 

Сорт 

Урожайність, т/га 
Вміст всього 

волокна,% 

Вихід 

довгого 

волокна, % насіння соломи волокна 

Глінум 0,82 5,20 1,5 28,6 21,3 

Гладіатор 0,85 6,00 1,8 30,5 20,6 

Глобус 0,87 6,13 1,7 27,2 20,5 

Чарівний 0,82 5,25 1,2 24,6 18,6 

Глазур 0,75 5,50 1,3 24,2 17,9 

Глухівський ювілейний 0,98 5,98 1,3 22,3 16,5 

Есмань 0,86 6,23 1,9 30,4 21,5 

Рушничок 0,89 5,21 1,2 23,4 13,6 

Вручий 0,89 5,48 1,2 22,5 14,2 

Український 3 0,97 5,61 1,2 22,1 13,2 

Каменяр 0,92 5,03 1,0 20,4 9,0 

Світанок  0,78 6,01 1,4 22,9 16,9 

НІР, 0,05/ц/га 0,1 0,37    

 

Збереження 1715 зразків наявного генофонду луб‟яних культур здійснюється у 

Національному сховищі НЦГРРУ при Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр„єва. У 

Дослідній станції луб‟яних культур ІСГ Північного Сходу НААН зберігається 450 зразків 

дублетної колекції конопель за температури мінус 18 ºС. 
 

Таблиця 2. Урожайність і вміст волокна сортів конопель однодомних, 2012-2013 рр. 

Сорт 
Урожайність, т/га 

Вміст всього 

волокна, % 

Вихід 

довгого 

волокна, % насіння соломи волокна 

ЮСО 31 1,2 7,32 2,0 27,5 25,3 

Гляна 1,4 7,75 2,3 30,3 27,6 

Глесія 2,1 7,51 2,3 30,8 28,8 

Глухівські 33 1,0 8,34 2,6 32,0 25,6 

Глухівський 51 1,1 12,04 3,9 37,4 35,4 

Глухівські 46 1,0 12,43 4,3 34,7 32,6 

Золотоніські 15 0,8 8,89 2,4 30,7 28,2 
Зоряна 0,6 10,15 3,2 31,5 28,2 

Ніка 0,5 10,82 3,1 28,8 25,6 

НІР, 0,05/ц/га 1,10 5,20    

З метою поповнення колекції та створення вихідного матеріалу станція співпрацює з 

науковими установами мережі Національної академії аграрних наук України, які 

займаються селекцією льону-довгунця і конопель, іноземними установами: Всеросійським 

науково-дослідним інститутом рослинництва ім. М. І. Вавилова, Всеросійським науково-
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дослідним інститутом льону, Томською дослідною станцією (Росія); Організацією 

«Міжнародне біорізноманіття» (Італія); РУП Інститут льону (Білорусь); Інститутом 

натуральних волокон та лікарських рослин (Польща), Упітською дослідною станцією 

(Литва) та іншими науковими установами. 
Генетичний потенціал луб‟яних культур далеко не вичерпаний. При створенні нових 

сортів необхідно приділяти велику увагу вивченню екологічної пластичності та придатності 

до вирощування у різних кліматичних умовах, що буде позитивно впливати на 

впровадження у виробництво. Продовження подальших наукових досліджень з льону і 

конопель у Дослідній станції луб‟яних культур Інституту сільського господарства 

Північного Сходу спрямовано на збагачення і всебічне вивчення колекцій луб'яних культур 

з метою формування базових, ознакових, робочих, навчальних і генетичних колекцій та 

забезпечення доступу до них через інформаційну систему «Генетичні ресурси». 

ВИСНОВКИ 
За 24 роки досліджень генетичних ресурсів луб‟яних культур на Дослідній станції 

луб‟яних культур ІСГПС НААН сформовано українські базові та ознакові колекції льону та 

конопель відповідно в кількості 1348 і 490 зразків. Зареєстровано в Національному центрі 

генетичних ресурсів рослин України  дві базові, п‟ять ознакових, п‟ять робочих колекцій 

луб‟яних культур, дев‟ять цінних колекційних зразків льону-довгунця і конопель, створено 

8 сортів льону-довгунця і дев‟ять однодомних сортів конопель. Створені паспортні бази 

даних на 1157 зразків льону, 490 – конопель, створена база морфологічних ознак льону на 

557 зразків. За результатами досліджень розроблено два класифікатори, методичні вказівки 

з вивчення колекцій льону і конопель. Результати вивчення колекційних зразків 

представлені у 11 каталогах. 
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ЛЬНА И КОНОПЛИ ОПЫТНОЙ СТАНЦИИ 

ЛУБЯНЫХ КУЛЬТУР ИНСТИТУТА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СЕВЕРО-

ВОСТОКА НААН 

Цель. Целью исследований является поиск и интродукция новых образцов 

генофонда с последующим их изучением по комплексу ценных хозяйственных признаков и 

создание рабочих, признаковых и других коллекций, создание информационной базы 

данных, сохранение образцов генофонда в жизнеспособном состоянии, обеспечение 
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селекционных, научных организаций, учебных заведений образцами генетического 

разнообразия и информацией о генофонде лубяных культур.  

Материалы и методы. Исследования проведены на полях Опытной станции 

лубяных культур Института сельского хозяйства Северо Востока Украины НААН в отделах 

селекции и семеноводства льна и конопли в 1992-2015 гг.  Полевые учеты и лабораторные 

анализы проводились согласно общепринятым методикам полевого и лабораторного 

изучения лубяных культур.  

Результаты и обсуждения. Работы по формированию коллекций лубяных культур 

начаты в 1992 году. За 24 года исследований генетических ресурсов созданы украинские 

национальные коллекции льна и конопли в количестве 1348 и 490 соответственно. В состав 

коллекции льна входят 942 образца льна-долгунца, 233 – межеумка, 48 – масличного и 22 – 

других видов. Коллекция конопли представлена двумя биологическими формами 

(однодомные – 172, двудомные – 318 образцов) и тремя типами (северные, 

среднероссийские и южные). Зарегистрированы в Национальном центре генетических 

ресурсов растений Украины две базовые, 5 признаковых, 5 рабочих коллекций лубяных 

культур, 9 ценных коллекционных образцов льна-долгунца и конопли. Создано и включено 

в Государственный реэстр 8 сортов льна-долгунца и 11 однодомной конопли. Созданы 

паспортные базы данных на 1157 образцов льна, 490 – конопли, морфологических 

признаков растений льна на 557 образцов. По результатам исследований разработаны 

методические указания по изучению коллекций льна и конопли. Результаты изучения 

коллекционных образцов представлены в 11 каталогах и двух классификаторах.   

Выводы. В результате научно-исследовательской работы сформированы и 

зарегистрированы коллекции и проведено всестороннее изучение образцов генетического 

разнообразия льна и конопли. Сформированные признаковые и рабочие коллекции 

позволяют более широко и эффективно использовать разнообразие лубяных культур по 

разным направлениям селекции.  

Ключевые слова: генетические ресурсы, лен, конопля, базовые признаковые, 

рабочие коллекции, коллекционные образцы. 
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GENETIC RESOURCES OF FLAX AND HEMP OF THE RESEARCH STATION OF 

BAST CROPS OF THE INSTITUTE OF AGRICULTURE OF THE NORTH-EAST OF 

NААS 

Goal. The goal was search and introduction of new gene pool accessions with subsequent 

studying them in terms of a set of valuable economic traits; creation of working, trait and other 

collections, development of passport and trait databases of the gene pool; preservation of gene 

pool accessions in the viable state; provision of plant-breeding and research organizations as well 

as educational establishments with genetic diversity accessions and information about the gene 

pool of bast crops. 

Materials and Methods. The study was carried in the fields of the Research Station of 

Bast Crops of the Institute of Agriculture of the North-East of NААS in the Departments of Flax 

and Hemp Breeding and Seed Production in 1992-2015 Field accounts and laboratory tests were 

conducted by conventional methods of field and laboratory studies of bast crops. 

Results and Discussion. The work on forming collections of bast crops was started in 

1992. The 24-year research of genetic resources resulted in formation of Ukrainian national 

collections of flax and hemp including 1348 and 490 accessions, respectively. The flax collection 
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contains 942 accessions of fiber flax, 233 accessions of intermediate flax, 48 accessions of linseed 

flax, and 22 accessions of species. The hemp collection is presented by two bioforms (172 

monoecious and 318 dioecious accessions) and three types (northern, middle-Russian and 

southern). Two basic, 5 trait and 5 working collections of bast crops, and 9 valuable accessions of 

fiber flax and hemp are registered with the NCPGRU. Eight varieties of fiber flax and 11 varieties 

of monoecious hemp were created and registered with the State Register. Passport databases for 

1,157 flax accessions, 490 hemp accessions were generated; a database of morphological traits for 

557 flax accessions was created. On the basis of these results, methodical guidelines for studies of 

flax and hemp collections were developed. The study results on collection accessions are 

summarized in 11 catalogues and 2 classifiers. 

Conclusions. As a result of the research, the flax and hemp collections were formed and 

registered, and the genetic diversity of flax and hemp accessions was comprehensively 

investigated. These trait and working collections allow wider and more efficient using the 

diversity of bast crops in different breeding directions.  

Keywords: genetic resources, flax, hemp, basic, trait, working collections, collection 

accessions. 




