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ГЕНЕТИЧНІ РЕСУРСИ РОСЛИН ПОДІЛЛЯ УКРАЇНИ
(за результатами експедиції 2019 р.)
Наведено результати експедиційного обстеження Поділля України, проведеного
Устимівською дослідною станцією рослинництва Інституту рослинництва ім.
В. Я. Юр'єва НААН (УДСР) та Дослідною станцією лікарських рослин Інституту
агроекології і природокористування НААН (ДСЛР). Зібрано 548 зразків генофонду
культурних рослин і диких спорiднених форм, пристосованих до умов Подільського
регіону України, які належать до 173 ботанічних таксонів. Зібрано 151 аркуш
гербарію 37 видів рослин. Визначено п′ять перспективних об‘єктів для моніторингу
стану цінних і рідкісних генотипів кормових та лікарських рослин. До наукових
установ передано 587 пакетів зразків. Залучений матеріал забезпечить розширення
генетичної бази існуючих і створення нових колекцій генетичних ресурсів польових,
лікарських та інших культур за рахунок зразків, що характеризуються адаптивністю
до стресових абіотичних і стійкістю до біотичних чинників, урожайністю, якістю
продукції.
Ключові слова: генетичні ресурси, рослини, кормові, лікарські, експедиція, бази
даних, Поділля.
ВСТУП
Характерними рисами сучасного сільського господарства, зокрема України, є
поширення небагатьох найбільш урожайних сортів сільськогосподарських культур сучасної
селекції, які забезпечують найбільшу економічну вигоду. При цьому перестають
вирощуватись і «вимиваються» з генофонду генотипи цінні за іншими властивостями —
високою і різноманітною якістю продукції, стійкістю до негативних біо- та абіотичних
чинників тощо. Вимоги виробництва та споживачів обумовлюють необхідність через
певний час повертатись до використання генетичного потенціалу зниклих сортів і форм.
Водночас розвиток нових напрямів селекції, спрямованих на виробництво нових
видів продукції рослинництва, веде до створення нових цінних сортів і форм. Цінні форми
створює і народна селекція. З обох точок зору важливим і необхідним є збір, вивчення,
збереження
та
ефективне
використання
зразків
генетичного
різноманіття
сільськогосподарських культур. Перш за все це стосується селекційних і місцевих сортів і
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форм України, які є найбільш пристосованими до її природних і соціально-економічних
умов.
З іншого боку, посилення різних форм деструктивного антропогенно-техногенного
впливу на природне середовище призвело до того, що за останні десятиріччя помітно
зменшились території, зайняті природною рослинністю, збідніла флора більшості регіонів
країни. Збіднюються природні популяції, у тому числі на цінні генотипи. У зв’язку з цим
особливого державного, наукового і практичного значення набуває охорона рослинного
світу, особливо рідкісних і зникаючих видів.
Зокрема, Українське Поділля за природними умовами дуже сприятливе як для
мешкання людини, так і для природної рослинності та вирощування сільськогосподарських
рослин. Збереження фіторізноманіття цього регіону в умовах зростаючого антропогенного
навантаження має велике значення. Розораність регіону досягає 65 %, середня залісення —
13 %, близько половини площ водяно-болотяних угідь осушена, луко-степові ділянки
трансформовані [1, 2].
Одним із способів розв’язання проблеми втрати генетичного різноманіття як диких
форм рослин, так і місцевих форм і сортів, створених народною селекцією, є збір і
збереження в умовах ex situ. Збереження і дослідження зразків генофонду рослин, що
перебувають під загрозою зникнення, дає змогу використовувати їх у селекції
(старомісцеві сорти та форми) чи здійснювати розмноження і реінтродукцію їх до
природних місць зростання (дикорослі зразки).
У 2019 р., згідно з ПНД 24. "Генофонд рослин", УДСР та ДСЛР, проведено наукову
експедицію зі збору мiсцевих зразків генофонду культурних рослин і диких спорiднених
форм районів Поділля України.
Природні умови та рослинне різноманіття регіону обстеження. Територія
обстежених експедицією районів Вінницької та Хмельницької областей розташована в
Східному та Західному Поділлі. Області розташовані на південному заході України в
лісостеповій зоні і в зоні мішаних лісів Полісся (три райони на півночі Хмельниччини;
близько 16 % від площі області). На півночі регіону розташована Поліська низовина (з
абсолютними висотами до 240 м), на північному заході — Волинська, у центрі і північному
сході — Придніпровська (до 380 м), на півдні — Подільська (до 400 м) височини. Найбільші
ріки обстежених районів — Південний Буг, Горинь, Случ, Дністер, Жванчик, Смотрич,
Тернава, Збруч, Ушиця, Лядова, Немия, Мурафа.
Клімат помірно континентальний. Середньорічні температури: січня від −6,0 до
о
−7,5 С, липня 20,0оС. Середньорічна кількість опадів 500–640 мм. Лісами у Вінницькій та
Хмельницькій областях зайнято близько 14 % території. Основні ґрунти Вінницької області
— це чорноземи (50,1 % площі сільськогосподарських угідь) та сірі лісові (майже 33 %).
Найбільш поширеними ґрунтами лісостепу Хмельниччини є малогумусні і
середньогумусні, типові чорноземи легко- і середньо суглинкові, на яких сформувалася
лісова і трав’яниста степова рослинність. Інтенсивне сільськогосподарське використання
ґрунтів луко-степових ландшафтів на фоні осушення зумовлюють розвиток деградаційних
процесів, які виявляються в посиленні мінералізації органічної речовини, ущільненні
орного шару й формуванні брилистої структури, посиленні дефляції та водної ерозії [3].
Сучасні способи використання земельних ресурсів в Україні не відповідають вимогам
раціонального природокористування. Загалом орні землі займають близько 61 % площі
сільськогосподарських угідь у Хмельницькій області і понад 65 % — у Вінницькій. Унаслідок
значного господарського освоєння території та розвитку сільського господарства зменшились
площі природних ландшафтів (луків, лісів, боліт) при одночасному збільшенні питомої ваги
освоєних сільськогосподарських угідь, насамперед ріллі. У цілому антропогенне
перетворення призвело до порушення екологічного розмаїття угідь і зв’язків між
компонентами ландшафту, деградації ґрунтового покриву, переущільнення й погіршення
воднофізичних і механічних властивостей ґрунту, а на деяких територіях активізувались
ерозійні та зсувні негативні процеси. Особливу небезпеку біорізноманіттю спричинила
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необґрунтована меліорація, зокрема осушення боліт, які традиційно розглядалися як резерв
для розширення площ агроугідь, штучного перетворення заболочених ділянок в поле чи
ставок, невичерпні сировинні джерела [4, 5, 6].
Флора Поділля багата й різноманітна. Вона нараховує близько 1100 видів вищих
судинних рослин, які належать до 100 родин та 500 родів [7, 8]. На території Західного
Поділля більше 120 видів вищих судинних рослин потребують спеціальних форм охорони
та збереження [9]. Флора об’єднує в собі західноєвропейські та східноєвропейські
елементи. У складі рослинності багато ендемічних і реліктових видів. Найбільшого
антропогенного навантаження та змін зазнала східна частина Поділля України. Тут
фрагментарно збереглася лісова, степова, чагарникова, лучна, наскельно-степова і водноболотна рослинність. Величезну багатогранну поліфункціональну біогеоценотичну роль
відіграє флора і рослинність Вінницького Побужжя і Придністров’я. Це резерват
своєрідного флористичного фітогенофонду південно-подільського типу. На жаль, більша
частина природної рослинності втрачена [6].
Флора і мікота України нараховує, за різними джерелами, близько 25 тисяч видів, з
яких судинні рослини складають 6086 (разом з культивованими і інтродукованими видами).
Найбільша видова різноманітність лікарських і близькородинних видів характерна для
лісостепової зони — 1337 з 2219 видів судинних рослин, для яких встановлена
перспективність використання як донорів фармацевтичної сировини. Встановлено, що для
Правобережного лісостепу України характерна більша насиченість видами, які мають
лікувальне значення, ніж для Лівобережної. Так, зокрема, в межах прокладеного маршруту
видова насиченість на 100 видів вища, ніж на лівобережжі, що, імовірно, зумовлено
проникненням сюди карпатських та західноєвропейських видів: тирлич (Gentiana L.), гірчак
(Polygonum L.), вербена (Verbena L.), а також західнополіських видів — грушанка (Pyrola
L.) тощо. Зростання біорізноманіття території досліджень, особливо у західній частині,
імовірно, пов’язано ще й з відносним ізолюванням через географічні перешкоди, зокрема
Дніпро. Іншою перевагою щодо прокладання маршруту саме до правобережжя лісостепової
зони є те, що серед лікарських рослин Україні, які мають сировинну цінність, у
правобережних районах лісостепу налічується 76 видів, тоді як для лівобережних — 55
видів. Сприяє цьому і те, що для лівобережного лісостепу характерні переважно рівнинні
ландшафти, сприятливі для їхнього господарського використання. Частка угідь, де лікарські
рослини можуть формувати різноманітні за фітохімічними показниками ценопопуляції,
украй обмежена, це переважно об’єкти природно-заповідного фонду України, тоді як для
правобережних лісостепових районів характерна більша розчленованість територій, і таких
угідь більше як за кількістю, так і за площею. Особливо слід відзначити значну
поширеність видів родів шипшина (Rosa L.) та глід (Crataegus L.) (рис. 1, 2).
На обстежених територіях спостерігається поширення трав’янистих інвазійних видів
рослин та "видів трансформерів" (з чорного та сірого списків), таких як злинка канадська
(Erigeron canadensis L.), грінделія розчепірена (Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal),
золотушник канадський (Solidago canadensis L.), злинка однорічна (Erigeron annuus L.),
нетреба альбінська (Xanthium albinum (Widd.) H. Scholz.), розрив-трава дрібноквіткова
(Impatiens parviflora DC.), їжакоплідник виткий (Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et A.Gray,
), люпин багатолистий (Lupinus polyphyllus Lindl.), щириця біла (Amaranthus albus L.),
портулак городній (Portulaca oleracea L.), тонкопромінник однорічний (Phalacroloma
annuus (L.) Dumort.), амброзія полинолиста (Ambrosia artemisiifolia L.), борщівник
Сосновського (Heracleum sosnowskyi Manden.), ваточник сирійський (Asclepias syriaca L.),
череда листяна (Bidens frondosa L.), далекосхідна гречка японська (Reynoutria japonica
Houtt.), стоколос покрівельний (Bromus tectorum L.), тощо, які зумовлюють біологічне
забруднення природної флори, чи докорінно змінюють екосистему, у яку вони проникли
(рис. 3, 4).
Перелічені вище проблеми спонукають до проведення планомірної та широкомасштабної
роботи зі збору в кожному регіоні України, закріплення в колекціях ex situ й ефективного
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використання генетичних ресурсів рослин. Дикорослі види, стародавні місцеві сорти та форми, а
також селекційні сорти є джерелом цінного вихідного матеріалу для створення нових поколінь
сортів.
Мета й завдання експедиції. Мета: збори місцевих диких і культурних зразків генофонду
рослин, адаптованих до умов Поділля України, для подальшого виділення з них цінних за
господарськими та біологічними ознаками, включення їх у селекційні та дослідницькі програми,
збереження в колекціях Національного генбанку рослин України. Експедиційні збори проведені
переважно на території Вінницької та Хмельницької областей.
Завдання. Одним із завдань, на якому акцентували увагу, був пошук диких зразків
генофонду у мінімально порушених біоценозах, які існують в історично типових для них умовах
і пристосовані до ґрунтово-кліматичних умов регіону, а також видів, які знаходяться під
загрозою зникнення, зокрема, занесені до Червоної книги і, відповідно, потребують збереження
ex situ та in situ. При проведенні зборів зразків генофонду особливу увагу приділяли пошуку
стародавніх сортів народної селекції та рідкісних сортів і форм рослин даного регіону. Зразки
народної селекції найбільшою мірою зазнають загрози зникнення внаслідок заміни сучасними
селекційними сортами, тому вони потребують першочергового збору і збереження у генбанках.
Збереження селекційних сортів, перш за все вітчизняних, як найбільш ефективних генетичних
ресурсів для селекції, є одним з головних завдань Національного генбанку рослин, тому цей
аспект також брався до уваги при залученні зразків генофонду.
Матеріал, на збір якого була спрямована наукова експедиція: місцеві зразки
зернобобових, зернових, лікарських, овочевих, баштанних і пряносмакових культур, дикорослих
кормових бобових і злакових трав та інші цінні зразки.
Склад експедиційного загону: Кір’ян В.М. — заступник директора з наукової роботи
УДСР, кандидат сільськогосподарських наук, керівник експедиції; Глущенко Л. А., заступник
директора з наукової роботи ДСЛР, кандидат біол. наук; Глущенко Ю.В., біолог-еколог.
Експедиційний автотранспорт: ВАЗ-21110 УДСР.
Термін експедиції: з 23 серпня по 3 вересня 2019 р.
Обстежені райони і місцезнаходження зразків експедиції: Вінницька обл. —
м. Гайсин, сел. Кароліна, с. Довгополівка, м. Вінниця, с. Івча, с. Садківці, с. Шуми,
с. Цибулівка, с. Джулинка, с. Теофілівка, с. Тернівка, с. Марківці; Хмельницька обл. —
с. Марківці, с. Паньківці, смт. Стара синява, с. Калинівка, с. Вишневе, м. Шепетівка,
м. Славута, с. Кунів, с. Велика Боровиця, с. Іванівка, с. Хорошів, с. Мокроволя, с. Курівка,
с. Тарасівка, с. Кам’янка, с. Вився, смт. Закупне, с. Жердя, м. Кам’янець-Подільський,
с. Суржинці, с. Гораївка, с. Патринці, с. Китайгород, м. Дунаївці, с. Дем’янківці,
с. Миньківці, с. Філянівка; Кіровоградська обл. — м. Кропивницький, м. Новоархангельськ;
Полтавська обл. — м. Лубни.
Довжина експедиційного маршруту: 2200 км.
Фінансування експедиції проведено за кошти спеціальних фондів УДСР та ДСЛР.
РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕДИЦІЙ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ.
Під час експедиції обстежено і проведено збори насіння зразків генофонду у 55
місцезнаходженнях (сайтах). У Вінницькій області проведено збори у 12 сайтах, у
Хмельницькій області — 39, у Кіровоградській області — трьох, у Полтавській області —
одному сайті. Складено картосхему маршруту експедиції (рис. 5).
З електронною версією картосхеми можна ознайомитися за посиланням:
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1zA1la33rvuREhzvi-gVyh-YGAJOzRh4&ll=48.53590208338565%2C29.970434813209067&z=14.
Разом зібрано 548 зразків, що належать до 173 ботанічних таксонів (зркрема, 165
ботанічних видів) рослин. Серед них 277 зразків належать до культурних видів рослин, 271 — до
диких (табл. 1, 2).
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Таблиця 1. Список зразків генофонду рослин, зібраних експедицією на Поділлі
України, 2019 р.
Назва культури, рослини
Кількість
зразків, шт.
українська
латинська
1

2
Зернові
Кукурудза
Zea mays L.
Зернобобові
Квасоля багатоквіткова
Phaseolus multiflorus (Willd) Lam
Квасоля звичайна
Phaseolus vulgaris L.
Вигна китайська
Vigna unguiculata (L.) Walp.
Біб кінський
Vicia faba L.
Соя культурна
Glycine max (L.) Merr.
Люпин багатолистий
Lupinus polyphyllus Lindl.
Чина
Lathyrus sp.
Чина бульбиста
Lathyrus tuberosus L.
Чина лісова
Lathyrus sylvestris L.
Горошок мишачий
Vicia cracca L.
Горошок гороховидний
Vicia pisiformis L.
Овочеві та пряноароматичні
Аніс
Pimpinella anisum L.
Артишок іспанський
Cynara cardunculus L.
Баклажан
Solanum melongena L.
Бамія
Abelmoschus esculentus (L.) Moench
Бруква
Brassica napobrassica (L.) Philip Miller
Бугила городня (кервель)
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.
Буряк столовий
Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. conditiva Alef.
Буряк столовий (мангольд)
Beta vulgaris L. var. cicla L. (Ulrich)
Васильки зелені (базилік) Phaseolus vulgaris L.
Гуньба блакитна
Trigonella caerulea (L.) Ser.
Raphanus sativus L. convar. acanthiformis (Morel)
Дайкон
Капуста
Brassica oleracea L.
Капуста білоголова
Brassica oleracea L.var. alba DC.
Капуста кольрабі
Brassica oleracea var. gongylodes L.
Капуста кучерява
Brassica oleracea var. botrytis L.
Капуста цвітна
Brassica oleracea var. botrytis L.
Капуста чорна (кале)
Brassica oleracea var. sabellica L.
Капуста китайська листова
Brassica rapa subsp. chinensis (L.) Hanelt
Коріандр посівний
Coriandrum sativum L.
Кріп пахучий
Anethum graveolens L.
Лагенарія звичайна
Lagenaria siceraria (Molina) Standl.
Морква
Daucus carota subsp. sativus (Hoffm.) Arcang.
Огірок звичайний
Cucumis sativus L.
Перець гострий
Capsicum frutescens L.
Перець солодкий
Capsicum annuum L.
Петрушка листова
Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex A.W. Hill
Помідор звичайний
Solanum lycopersicum L.
Редиска
Raphanus sativus var. radicula Pers.
Ріпа городня
Brassica rapa L.
ISSN 2309-7345. Генетичні ресурси рослин. 2019. № 25

45

3
3
3
103
1
63
3
1
25
1
3
3
1
1
1
125
1
1
5
1
1
1
4
1
1
1
3
2
1
1
3
1
2
1
1
8
1
8
3
3
6
2
38
3
1
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1

2
посівний Lactuca sativa var. secalina L.

Салат
(листковий)
Салат
посівний
(головчастий)
Селера пахуча
Тархун
Цибуля двоярусна
Цибуля круглоголова
Цибуля порей
Цикорій
салатний
(ендивій)
Чабер садовий
Чорнушка польова
Чорнушка посівна

Продовження таблиці 1
3
3

Lactuca sativa var. capitata L.

3

Apium graveolens L.
Artemisia dracunculus L.
Allium proliferum (Moench) Schrad. ex Willd.
Allium sphaerocephalon L.
Allium porrum L.
Cichorium endivia L.

3
1
1
2
1
2

Satureja hortensis L.
Nigella arvensis L.
Nigella sativa L.
Баштанні
Гарбуз
Cucurbita sp.
Гарбуз великоплідний
Cucurbita maxima (Duch.) Poir.
Диня посівна (огірок- Cucumis melo L.
диня)
Кабачок звичайний
Cucurbita pepo L. var. giromontia Duch.
Кормові
бобові трави (дикі)
Астрагал
Astragalus sp.
Астрагал нутів
Astragalus cicer L.
Астрагал солодколистий
Astragalus glycyphyllos L.
Буркун жовтий
Melilotus officinalis (L.) Lam.
Еспарцет
Onobrychis sp.
Конюшина гібридна
Trifolium hybridum L.
Конюшина гірська
Trifolium montanum L.
Конюшина золотиста
Trifolium aureum Poll.
Конюшина люпиновидна
Trifolium lupinaster L.
Конюшина повзуча
Trifolium repens L.
Конюшина польова
Trifolium arvense L.
Конюшина середня
Trifolium medium L.
Конюшина суницевидна
Trifolium fragiferum L.
Конюшина червона
Trifolium pratense L.
Люцерна жовта
Medicago falcata L.
Люцерна мінлива
Medicago х varia Martyn
Люцерна посівна
Medicago sativa L.
злакові трави (дикі)
Грястиця збірна
Dactylis glomerata L.
Житняк гребінчастий
Agropyron pectinatum (Bieb.) Beauv.
Костриця лучна
Festuca pratensis Huds.
Костриця очеретяна
Festuca arundinacea Schreb.
Костриця червона
Festuca rubra L.
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1
1
2
11
5
2
1
3
147
85
4
2
6
8
5
6
3
3
2
9
4
6
1
12
6
2
6
61
10
1
5
1
10
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Кінець таблиці 1
1
2
3
Мітлиця
Agrostis sp.
1
Мітлиця велетенська
Agrostis gigantea Roth.
1
Пажитниця багаторічна
Lolium perenne L.
3
Пирій
Elytrigia sp.
7
Райграс високий
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. S. et
1
Стоколос безостий
Bromus
inermis (Leyss.) Holub
2
K.B. Presl.
Стоколос житній
Bromus secalinus L.
1
Тимофіївка лучна
Phleum pratense L.
7
Тонконіг
Poa sp.
1
Тонконіг лучний
Poa pratensis L.
9
кормові (інші)
1
Амарант
(щириця) Amaranthus tricolor L.
1
Осока
Carex sp.
1
триколірний
Олійні та технічні
11
Буглосоїдес польовий
Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst.
2
Коноплі посівні
Cannabis sativa L.
1
Ешольція каліфорнійська
Eschscholzia californica Cham.
1
Соняшник однорічний
Helianthus annuus L.
3
Махорка
Nicotiana rustica L.
1
Мак шафрановий
Papaver croceum Ledeb.
1
Мак дикий
Papaver rhoeas L.
2
Таблиця 2. Список зразків генофонду лікарських, ефіроолійних та декоративних
рослин, зібраних експедицією на Поділлі України, 2019 р.
Кількість зразків,
Назва культури, рослини
шт.
українська
латинська
Лікарські та ефіроолійні
разом
1
Алтея лікарська
Астрагал шерстистоквітковий
Білотка альпійська
Болиголов плямистий
Валеріана лікарська
Вербена лікарська
Вероніка
Вероніка колосиста
Вероніка лікарська
Відкасник
Гадючник шестипелюстковий
Гірчак зміїний
Гісоп
Глід
Головатень звичайний
Грушанка круглолиста

2
Althaea officinalis L.
Astragalus dasyanthus Pall.
Leontopodium alpinum Cass.
Conium maculatum L.
Valeriana officinalis L.
Verbena officinalis L.
Veronica sp.
Veronica spicata
Veronica officinalis L.
Carlina sp.
Filipendula vulgaris Moench.
Persicaria bistorta L.
Hyssopus sp.
Crataegus sp.
Echinops ritro L.
Pyrola rotundifolia L.
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144
культурні
38
3
1
1
2
2
-

дикі
106
4
3
1
1
4
1
2
1
1
1
1
2
15
1
1
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1
Губоцвіті
Деревій звичайний
Десмодіум канадський
Дзвоники кропиволисті
Дивина
Ехіноцея пурпурова
Звіробій
Звіробій звичайний
Звіробій шорсткий
Золототисячник колосистий
Золотушник звичайний
Котяча м’ята справжня
Лаванда
Лаванда вузьколиста
Ластовень лікарський
Ломиніс цілолистий
Любисток лікарський
Льонок дроколистий
Материнка звичайна
Маточник городній
Меліса лікарська
Монарда лимонна
М'ята
М'ята довголиста
М'ята кучерява
М'ята перцева
М'ята польова
М'ята яблунева
Нагідки лікарські
Настурція велика
Оман високий
Подорожник великий
Подорожник ланцетолистий
Подорожник середній
Полин лікарський
Ромашка лікарська
Рутвиця проста
Скорцонера іспанська
Сон білий
Сухоцвіт багновий
Тирлич ваточниковий
Тирлич хрещатий
Хвощ польовий
Цибуля ведмежа (черемша)
Цимбопогон
Цмин пісковий
Чебрець
Чебрець вапняковий

Продовження табиці 2
2
3
4
Lamiaceae sp.
2
Achillea sp.
2
1
Desmodium canadence L. DC
1
Campanula trachelium L.
1
Verbascum sp.
1
Echinacea purpurea (L.) Moench
1
Hypericum sp.
1
Hypericum perforatum L.
9
Hypericum hirsutum L.
2
Centaurium erythraea Rafn
2
Solidago virgaurea L.
1
Nepeta cataria L.
1
Lavandula sp.
1
1
Lavandula angustifolia Mill.
1
Vincetoxicum hirundinaria Medik.
2
Clematis integrifolia L.
1
Levisticum officinale W.D.J.Koch
1
Linaria genistifolia (L.) Mill.
1
Origanum vulgare L.
1
4
Dracocephalum moldavica L.
1
Melissa officinalis L.
1
Monarda citriodoraa Cerv. ex Lag.
1
Mentha sp.
1
1
Mentha longifolia (L.) Huds.
5
Mentha spicata L.
1
Mentha × piperita L.
4
Mentha arvensis L.
1
Mentha suaveolens Ehrh.
1
Calendula officinalis L.
1
Tropaeolum majus L.
1
Inula helenium L.
4
Plantago major L.
4
Plantago lanceolata L.
4
Plantago media L.
3
Artemisia abrotanum L.
1
Matricaria recutita L.
2
Thalictrum simplex L.
1
Scorzonera hispanica L.
1
Pulsatilla alba Rchb.
1
Gnaphalium uliginosum L.
1
Gentiana asclepiadea L.
1
Gentiana cruciata L.
1
Equisetum arvense L.
1
Allium ursinum L.
1
Cymbopogon sp.
1
1
Helichrysum arenarium (L.) DG
1
Thymus sp.
2
5
Thymus calcareus Klokov & Des.1
Shost.
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1
Чебрець двовидний
Чебрець Маршалла
Чебрець повзучий
Шавлія лікарська
Шавлія степова
Шандра рання
Шоломниця байкальська
Віхалка гілляста
Дуб північний
РАЗОМ

2
Thymus × dimorphus Klokov &
Thymus
marschallianus Willd.
Des.-Shost.
Thymus serpyllum L.
Salvia officinalis L.
Salvia stepposa Des.-Shost.
Marrubium praecox Janka
Scutellaria baicalensis Georgi
Декоративні (дикі)
Anthericum ramosum L.
Quercus borealis Michx.

Кінець таблиці 2
3
4
1
1
1
1
3
1
1
4
3
1
548

Із загальної кількості зібраних зразків насіння і садивного матеріалу 66 потребують
видової ідентифікації та уточнення систематичного положення під час вегетації, оскільки збір
насіння проводили на засохлих рослинах без квітів, або залучалося лише насіння. Зокрема,
зібрано зразки пристосовані до умов Поділля України: помірно континентальний клімат, родючі,
часто опідзолені, інколи закислені ґрунти, розвиток специфічних хвороб.
Окрім насіння та садивного матеріалу лікарських та ефіроолійних культур зібрані
також 43 зразки сировини, з них зразків видів глоду — 15, хвоща — 11, деревію — сім,
звіробою — три, гірчаку — сім. Матеріал після біохімічних, макроскопічних і
мікроскопічних досліджень буде використано для подальшої фітохімічної оцінки
популяцій, у фармацевтичному виробництві, для удосконалення методики проведення
аналізування хімічного складу сировини та складання ідентифікаційних діагностичних
таблиць для потреб заготівельних організацій та для використання у навчальному процесі з
підготовки спеціалістів фармацевтів та провізорів. Для поповнення гербарного фонду
Дослідної станції лікарських рослин (акронім гербарію LBE) зібрано 151 гербарний аркуш
37 видів рослин (рис. 6).
За результатами експедиції сформована електронна база даних експедиційних зборів
зразків насіння та садивного матеріалу на 548 записів з прив’язкою знайденого зразка
генофонду рослин до географічної назви об'єктів місцевості (населених пунктів, річок та
т.п.), географічних координат, висоти над рівнем моря, з описами складу фітоценозу
місцезнаходження зразка, рельєфу, назви зразка (для сортів), його відомих характеристик,
донора та ін. Створена аналогічна електронна база даних експедиційних зборів зразків
сировини лікарських культур на 43 записи. До інтродукційної бази даних Національного
центру генетичних ресурсів рослин України внесена інформація про 548 залучених зразків
генофонду польових і декоративних культур.
Серед зібраних місцевих культурних форм, цікавими є старомісцеві зразки квасолі
звичайної з с. Іванівка Білогірського р-ну, с. Курівка Городоцького р-ну, м. Шепетівка та с. Плесна
Шепетівського р-ну, с. Кунів Ізяславського р-ну, м. Дунаївці Дунаєвецького р-ну
(Хмельницька обл.). Зразки вирощуються у приватних господарствах по 15, 20, 40, чи навіть
80 років (зразок квасолі з Шепетівки) (рис. 7).
Із залучених сортів іноземної селекції, що вирощуються місцевим населенням,
цінними є понад 90 зразків овочевих культур із Нідерландів, Німеччини, Бельгії,
Великобританії, Франції, Італії, США, Угорщини, Іспанії, Японії, Російської Федерації —
артишоку іспанського, баклажану, бамії, брукви, бугили городньої (кервелю), буряка
столового, васильків зелених (базиліку), гарбуза, дайкону, дині, капуст: білоголової,
кольрабі, кучерявої, чорної (кале), китайської листкової; мангольду, моркви, огірка, перцю
гострого та солодкого, помідора, редиски, ріпи, салату, селери, цибулі порею, цикорію
листкового (ендивію), чаберу садового; вісім зразків лікарських рослин — деревію
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звичайного, м'яти кучерявої, валеріани лікарської, материнки звичайної, ромашки
лікарської, настурції великої, скорцонери іспанської, нагідок лікарських; п′ять сортів
зернобобової культури — сої; один зразок кормової культури — амаранту. Слід відзначити,
що учасникам експедицій удалося зібрати чисельну колекцію сортів помідорів — 38 сортів
іноземної та вітчизняної селекції.
По маршрутах експедиційного пошуку особлива увага приділялася видовому
різноманіттю рослинності курганів, ярів, балок, схилів, непорушених степових ділянок.
Нерідко у таких осередках зберігаються представники видів відсутніх на оточуючих
масивах. Зокрема, обстежено два кургани в Хмельницькій області. Форма курганів частково
порушена через підорювання основи, а рослинність — випалюванням, випасом. На
остепненій ділянці схилу біля колишнього села Бакота, на верхів'ї Дністровського каньйону
(сайт 42, Ландшафтний заказник "Староушицький", Кам'янець-Подільський р-н,
Хмельницька обл.) зібрано єдиний зразок житняку гребінчастого (рис. 8).
Експедицією зібрано значну колекцію дикорослих бобових і злакових трав.
Найчисельнішими були зразки конюшини (46 зразків): червоної, повзучої, польової,
середньої, гібридної, золотистої, гірської, люпиновидної, суницевидної; костриці (рис. 9):
лучної, червоної, очеретяної; люцерни (14 зразків): жовтої, мінливої, посівної; астрагалів
(10 зразків): солодколистого, нутового та ін. (рис. 10 а–г); грястиці збірної (10 зразків);
тонконогу (10 зразків); буркуну жовтого (8 зразків); тимофіївки лучної (7 зразків); пирію (7
зразків); еспарцету (5 зразків). Також зібрано зразки чини лісової, горошку гороховидного,
райграсу високого (рис. 10 д–ж).
Зібрано зразки лікарських рослин: ластовню лікарського, дивини (Verbascum sp.), шавлії
степової (Salvia stepposa Des.-Shost.), горицвіту весняного (Adonis vernalis L.), вербени
лікарської (Verbena officinalis L.), оману високого (Inula helenium L.), подорожнику
ланцетолистого (Plantago lanceolata L.), м'яти довголистої (Mentha longifolia (L.) Huds.) (рис.
11). Уперше були зібране насіння та посадковий матеріал таких цінних видів рослин, як
гірчак зміїний (Persicaria bistorta L.), гісоп (Hyssopus L.), вероніка лікарська (Veronica
officinalis L.), ломиніс цілолистий (Clematis integrifolia L.), гадючник шестипелюстковий
(Filipendula vulgaris Moench.), звіробій шорсткий (Hypericum hirsutum L.), чебрець
вапняковий (Thymus calcareus Klokov & Des.-Shost.), золототисячник колосистий
(Centaurium erythraea Rafn) (рис. 12), а також тирлич хрещатий (Gentiana cruciata L.),
грушанка круглолиста (Pyrola rotundifolia L.), рутвиця проста (Thalictrum simplex L.),
сухоцвіт багновий (Gnaphalium uliginosum L.), дзвоники кропиволисті (Campanula
trachelium L.), льонок дроколистий (Linaria genistifolia (L.) Mill.), шандра рання (Marrubium
praecox Janka).
Загалом, видове різноманіття обстежених сайтів варіює в межах від 20 до 100 видів у
залежності від ступеню порушення рослинності та розміру самого об’єкту.
Однією з цілей експедиції було відвідати природні резервати та об’єкти природнозаповідного фонду для збору насіння рідкісних і регіонально рідкісних видів, зокрема тих,
що мають лікарське значення. За маршрутом експедиції були обстежені такі об'єкти:
ботанічний заказник місцевого значення "Крутосхили", геологічна пам’ятка природи місцевого
значення „Мезозой крейдяного періоду”, національний природний парк "Подільські
Товтри", ландшафтний заказник місцевого значення "Староушицький", ботанічний
заказник загальнодержавного значення "Нижні Патринцi", геологічна пам’ятка природи
загальнодержавного значення "Китайгородське відслонення", дендрологічний парк
місцевого значення "Миньковецький дендропарк" (рис. 13–16).
Ботанічний заказник місцевого значення "Крутосхили" (25,5 га) розташований у межах
Тиврівського району Вінницької області між селами Довгополівка та Кліщів (сайт 8). Заказник
наразі виступає осередком збереженості рослинного різноманіття Центральноподільського
округу. Розташований на високому лівому березі річки Південний Буг, де на ділянці довжиною
1,5 км формується строкатий рельєф. Тут чергуються пологі трав'янисті схили, приступки,
невеликі вертикальні кам'яні стінки, вистаючі валуни, осипи. У верхній частині схилу, по
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улоговинах, де добре розвинутий ґрунтовий покрив, формується комплекс лучних і лукостепових угруповань з тонконогом вузьколистим, кострицею овечою, кострицею валійською,
пирієм повзучим, пирієм середнім за участі шавлії лучної, лядвенцю українського, перстачу
темного, перстачу сріблястого, чистецю прямого, волошки рейнської, парила звичайного, віскарії
звичайної, подорожника середнього, дивини борошистої, підмаренника справжнього, чебрецю
подільського, дзвоників болонських, гикавки сірої, люцерни жовтої, конюшини польової,
деревію звичайного, полину дніпровського, маренки рожевої, рутвиці малої, наперстянки
великоквіткової та тирличу ваточникового. Заказник цікавий наявністю добре сформованих на
великій площі ксерофітних угруповань. Загалом на сайті 8 експедицією зібрано насіння та
садивний матеріал 27 зразків лікарських і кормових рослин (рис. 17 а–є).
Широким видовим різноманіттям характеризувався сайт № 51 біля с. Садківці МогилівПодільського р-ну Вінницької обл. Місце збору знаходиться на високому лівому березі р.
Дністер, на остепненому схилі з природною степовою рослинністю (ковила, костриця, пирій,
тонконіг, полин, цмин, шавлія, горицвіт). У багатьох місцях спостерігається вихід на
поверхню гранітів та вапняків. На таких ділянках спостерігаються унікальна петрофільна і
кальцефільна рослинність, яка формується видами з вузькою еколого-ценотичною амплітудою,
поширення яких обмежено до ендемізму. На сайті зібрано насіння зразків кормових і
лікарських рослин: конюшини червоної, люцерни синьої та жовтої, буркуну жовтого,
грястиці збірної, тонконогу лучного,астрагалу, чебрецю, звіробою, відкаснику, ластовню
лікарського, глоду.
Значне різноманіття цих груп рослин відмічене на сайті № 32 біля с. Кам’янка
Городоцького р-ну Хмельницької обл., де на остепненому сухому пологому схилі площею
близько 170 га з природною степовою рослинністю зібрано 19 колекційних зразків: конюшин
середньої, червоної, золотистої, гібридної, польової; костриці лучної, грястиці збірної,
тимофіївки лучної люцерни синьої, подорожника ланцетолистого, вероніки колосистої,
тирличу хрещатого, глоду, чебрецю.
Цікавим у плані різноманіття виявився сайт 44 біля с. Китайгород Кам’янецьПодільського р-ну Хмельницької області. Збір проведено на частині території геологічної
пам'ятки природи загальнодержавного значення "Китайгородське відслонення" (60 га).
Збори проведені обабіч кам'яної дороги, що йде з високого лівого берега річки Тернава у
долину. На території пам'ятки природи зростають такі рідкісні види рослин як ковила
волосиста, сон чорніючий, шиверекія подільська (занесені до Червоної книги України),
волошка Маршалла, сеслерія Хейфлерова, цибуля подільська, різні форми гісопу. Зібрано
насіння 10 зразків генофонду кормових і лікарських культур: материнки звичайної, гісопу,
вербени лікарської, м'яти, конюшини повзучої, астрагалу, тонконогу, конюшини червоної,
костриці червоної.
На сайті 38 біля с. Суржинці Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. на
вершині балки, що тягнеться до річки Тернава на 800 м з перепадом висот у 135 м, було
зібрано 15 зразків кормових, зернобобових і лікарських рослин. Сайт вирізняється
специфічним складом рослинності. На вершині залуженого суходільного схилу присутні
такі вологолюбні рослини як очерет, м'ята довголиста, алтея лікарська, оман високий,
костриця очеретяна. Зібраний на цьому сайті зразок алтеї лікарської виявився стійким до
пошкоджень листогризучими та сисними комахами-шкідниками. У верхів'ях Дністровського
каньйону в заказнику "Староушицький" експедицією також зібрані насіння та плоди таких
декоративних культур як віхалка гілляста (рис. 17 ж) та дуб північний.
Описані вище об′єкти можуть ставати в ролі рефугіумів зникаючої лісостепової та
луко-степової рослинності для збереження in situ, проведення моніторингу стану
ценопопуляцій цінних і рідкісних генотипів кормових і лікарських рослин, їх ґрунтовного
вивчення, збереження та відтворення.
Для поповнення колекцій родових комплексів з подальшим вивченням екологобіологічних та фітохімічних особливостей, розмноження в умовах ex situ відібрані зразки
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насіння та садивного матеріалу видів м’яти, чебрецю, материнки, звіробою, гірчаку, алтеї,
оману тощо.
Таким чином, ресурси флори України, як сировинні, так і генетичні, нараховують
1489 видів, які є потенційно придатними для використання в лікувальній практиці, проте
мають мінімальний або майже відсутній ресурсний потенціал. Серед них 202 види занесені
до Червоних списків різних рівнів, зокрема до Червоної книги України 2009 року. Варто
зазначити, що попереднє видання містило 170 видів лікарських рослин. Із зазначеної
кількості 70 видів є регіонально рідкісними і перебувають під регіональною охороною. У
переважній більшості випадків до списків регіонально рідкісних потрапляють види, що
втрачають біотопи з оптимальними умовами росту і розвитку через їх господарське
освоєння. До таких на Поділлі належать: Agrostemma githago L., Althaea officinalis L.,
Nigella arvensis L., Glaucium corniculatum L., Bryonia alba L., Pirola media Sw., Thymus
marschallianus WILLD., Astragalus dasyanthus Pall., Anthericum ramosum L. тощо. Стрімке
поповнення списків видів, які потребують охоронних та обмежуючих використання
заходів, ставить низку проблем, які потребують невідкладного вирішення.
Одним з важливих завдань, що стоять перед установами Системи генетичних
ресурсів рослин України, є збір, збереження і всебічне вивчення видів близько споріднених
культивованим рослинам, зокрема лікарських, з метою розширення та стабілізації
сировинної бази для випуску вітчизняних лікувальних та профілактичних фітопрепаратів,
як новостворених, так і з метою імпортозаміщення. Експедицією зібрані зразки
гостродефіцитних фармакопейних видів: валеріани лікарської, вербени лікарської, гірчаку
зміїного, шандри та ін. У зразка гірчаку зміїного (Polygonum bistorta L.), за даними аналізу,
проведеного на ДСЛР, виявлено підвищений вміст дубильних речовин, полісахаридів і
флавоноїдів.

Рис. 1. Зразки шипшини
(Rosa L.)

Рис. 2. Зразки глоду
(Crataegus L.)

Рис. 3. Засмічення земель
золотушником канадським у
Білогірському районі
Хмельницької обл.

Рис. 4. Засмічення країв полів
та узбічч доріг далекосхідною
гречкою японською у
Старосинявському р-ні

Хмельницької обл.

Рис. 5. Картосхема маршруту експедиції у 2019 р.
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Рис. 6. Висушування сировини, насіннєвого та гербарного матеріалу, очищення
насіння, догляд за садивним матеріалом
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Рис. 7. Збір місцевого зразка м'яти перцевої у домогосподарстві Матвієць А. А., с.
Хорошів, Білогірський р-н, Хмельницька обл. (1); залучення місцевих зразків квасолі в
садибі мешканця с. Курівка, Городоцький р-н, Хмельницька обл. (2); придбання
місцевих зразків гарбузів, кропу, квасолі, чорнушки та конопель на базарі у м. Дунаївці
Хмельницької обл. (3)

2

1

Рис. 8. Типові представники степової рослинності на берегах р. Дністер: ковила
волосиста (Stipa capillata L.) (сайт 51, Могилів-Подільський р-н, Вінницька обл.)
(1); житняк гребінчастий (сайт 42, Кам'янець-Подільський р-н, Хмельницька обл.)
(2)
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Рис. 9. Різноманіття видів конюшини: лучна (д); повзуча (е); польова (є); середня (ж);
золотиста (з); гібридна (и), сунична (і); заяча конюшина (ї)
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Рис. 10. Різноманіття кормових трав: астрагал нутовий (а), астрагал солодколистий (б),
люцерна мінлива (в), люцерна посівна (г); чина лісова (д), горошок гороховидний (е),
костриця червона (є), райграс високий (ж)
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Рис. 11. Цінні лікарські види в угрупованнях степових, лучних та лісових ділянок:
ластовень лікарський (а), дивина чорна (б), шавлія степова (в), горицвіт весняний (г),
вербена лікарська (д), оман високий (е), подорожник ланцетолистий (є), м'ята
довголиста (ж)
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Рис. 12. Види цінних рослин, насіння та посадковий матеріал яких уперше були зібране
експедицією: гірчак зміїний (а), гісоп (б), вероніка лікарська (в), ломиніс цілолистий (г),
гадючник шестипелюстковий (д), звіробій шорсткий (е), чебрець вапняковий (є),
золототисячник колосистий (ж)
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Рис. 13. Ботанічний заказник
місцевого значення "Крутосхили"

Рис. 14. Геологічна пам’ятка природи місцевого значення
„Мезозой крейдяного періоду”

Рис. 15. Геологічна пам’ятка природи загальнодержавного значення "Китайгородське
відслонення"

Рис. 16. Дендрологічний парк місцевого значення "Миньковецький дендропарк"
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Рис. 17. Зразки рослинного генетичного різноманіття на сайті 8 (Тиврівський р-н,
Вінницька обл.): збір шавлії степової (а), подорожник середній (б), вербена лікарська (в),
м'ята довголиста (г), материнка звичайна (д), збір цмину піскового (е) збір
золототисячника колосистого (є); віхалка гілляста (ж), верхів'я Дністровського
каньйону в заказнику "Староушицький")
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Тирлич жовтий (Gentiana lutea L.), внесений до Червоної книги України. Спроби
ввести його в промислову культуру були невдалими до тепер. Експедицією зібрано зразки
насіння близьких видів — тирличу ваточникового Gentiana asclepiadea L. та тирличу
хрещатого G. Cruciate L. Останній вид є цінним за хімічним складом рослинної сировини і
рекомендується іноземними дослідниками як замінник тирличу жовтого. Іншими цінними
сировинними видами, зібраними експедицією, є гірчак зміїний, вербена лікарська,
болиголов плямистий, золототисячник колосистий, подорожник середній та іні.
Зібрані зразки передано у ресурсні підрозділи установ-виконавців НТП "Генофонд
рослин", що спеціалізуються на відповідних культурах, для поглибленого вивчення за
господарськими й біологічними ознаками, подальшого включення кращих з них до
Національного генбанку рослин України та використання в селекційних, наукових та інших
програмах установами України. Зокрема, 31 зразок сої, пирію передано до Інституту
рослинництва ім. В. Я. Юр'єва; 155 пакетів зразків лікарських і декоративних рослин
передано до Дослідної станції лікарських рослин; 401 пакет зразків кормових, овочевих,
олійних, зернових, зернобобових та декоративних культур передано УДСР.
Зібраний матеріал та наукова інформація використовується при виконанні семи
завдань: ПНД НААН 24 "Генофонд рослин", двох завдань ПНД НААН 26 "Селекційне і
технологічне забезпечення виробництва сировини ефіроолійних, лікарських і ароматичних
культур" ("Ефіроолійні, лікарські та ароматичні рослини").
ВИСНОВКИ
Устимівською дослідною станцією рослинництва та Дослідною станцією лікарських
рослин проведені експедиційні обстеження районів Поділля України (Вінницька та
Хмельницька області). Зібрано 548 зразків генофонду культурних рослин і диких
спорiднених форм, пристосованих до умов Поділля України, які належать до 173
ботанічних таксонів (зокрема, 165 ботанічних видів), з яких 277 культурних зразків та 271
дикий. 66 зразків потребують ідентифікації і уточнення систематичного положення під час
вегетації. Залучений насіннєвий і садивний матеріал забезпечить розширення генетичної
бази існуючих і створення нових колекцій генетичних ресурсів польових, лікарських і
малопоширених культур за рахунок залучення нових зразків видів, різновидів і форм, що
характеризуються показниками адаптивності до стресових чинників середовища, стійкості
до біотичних чинників, якості продукції.
Зібрано 43 взірці сировини: глоду — 15, хвоща — 11, деревію — сім, звіробою —
три, гірчаку — сім, як матеріал для фітохімічної оцінки, використання у фармацевтичному
виробництві та навчальному процесі.
Виділено джерело підвищеного вмісту дубильних речовин, полісахаридів і
флавоноїдів у гірчаку зміїного (Polygonum bistorta L.).
Для поповнення гербарного фонду ДСЛР (LBE) зібрано 151 гербарний аркуш 37
видів рослин. Зібраний гербарний матеріал буде використано для поповнення гербарної
колекції та обмінного фонду гербарію установи, виготовлення ексикатів для навчального
процесу та для потреб фармацевтичних підприємств.
Сформовано електронні бази даних експедиційних зборів на 548 записів та зібраних
зразків сировини лікарських культур на 43 записи. Інтродукційну базу даних УДСР
поповнено інформацією про 401 залучений зразок генофонду. Систематизовано образну
базу даних, що нараховує понад 300 фотознімків (морфологічних ознак рослин,
фітоценозів, особливостей рельєфу, локацій та ін.). Складено картосхему маршруту
експедиції з доступом на WEB-ресурсі.
Оцінено стан виявлених популяцій рідкісних видів рослин Вінницької та
Хмельницької областей. Визначено п′ять перспективних об’єктів для проведення
моніторингу стану ценопопуляцій цінних та рідкісних генотипів кормових і лікарських
рослин для їх ґрунтовного вивчення, збереження та відтворення. Для червонокнижних
видів та видів рослин, які не занесені до Червоної книги України, але є рідкісними або
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такими, що перебувають під загрозою зникнення в природних умовах, на території
Вінницької та Хмельницької областей визначено пункти для можливого влаштування
резерватів in situ збереження.
Результати експедиції показали перспективність продовження експедиційних
обстежень і збору зразків генофонду в Україні. Для цього необхідно оснастити НЦГРРУ
спеціалізованим транспортним засобом і передбачити спеціальну статтю у кошторисі
установ для фінансування експедицій.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ РАСТЕНИЙ ПОДОЛЬЯ УКРАИНЫ
(по результатам экспедиции 2019 г.)
Цель. Сбор местных дикорастущих и культурных образцов генофонда растений,
адаптированных к условиям Подолья Украины, для выделения из них ценных по хозяйственным
и биологическим признакам, включения их в селекционные и исследовательские программы и
сохранения в коллекциях Национального генбанка растений Украины.
Результаты и обсуждение. Проведено экспедиционное обследование районов
Винницкой и Хмельницкой областей Украины. Собрано 548 образца генофонда культурных
растений и дикорастущих родственных форм, приспособленных к условиям этого региона,
относящихся к 173 ботаническим таксонам. Собран 151 лист гербария 37 видов растений.
Обследованы природные резерваты и объекты природно-заповедного фонда для сбора
семян редких и регионально редких видов, а также растительность курганов, оврагов,
балок, склонов, ненарушенных степных участков. Определено пять перспективных
объектов для мониторинга состояния ценопопуляций ценных и редких генотипов кормовых
и лекарственных растений, их изучения, сохранения и воспроизводства: Ботанический
заказник местного значения "Крутосхылы" (Тывровский район Винницкой обл. между селами
Долгополовка и Клещов), сайт в районе с. Садковцы Могилев-Подольского р-на Винницкой обл.,
сайт в районе с. Каменка Городоцкого р-на Хмельницкой обл., два сайта в КаменецПодольском районе Хмельницкой области: около с. Китайгород и с. Суржинцы. Для
краснокнижных видов и видов растений, не включенных в Красную книгу Украины, но
являются редкими или под угрозой исчезновения в природных условиях, на территории
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Винницкой и Хмельницкой областей определены пункты для устройства резерватов in situ
сохранения. Собранный материал обеспечит расширение генетической базы существующих
и создание новых коллекций генетических ресурсов полевых, лекарственных и других
культур за счет образцов, характеризующихся адаптивностью к стрессовым абиотическим и
устойчивостью к биотическим факторам, урожайностью, качеством продукции.
Выводы. Собрано в ходе экспедиции и передано в научные учреждения для
изучения 548 пакетов семян и единиц посадочного материала образцов генофонда.
Результаты экспедиции показали перспективность продолжения экспедиционных
обследований и сбора образцов генофонда в Украине. Для этого необходимо оснастить
НЦГРРУ специализированным транспортным средством и предусмотреть специальную
статью для финансирования экспедиций.
Ключевые слова: генетические ресурсы, растения, кормовые, лекарственные,
экспедиция, базы данных, Подолье
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PLANT GENETIC RESOURCES OF UKRAINIAN PODILLIA
(according to the results of the 2019 expedition)
Aim: collection of local wild and cultural gene pool accessions of the plants adapted to the
conditions of Podillia region of Ukraine for a selection from them valuable on economic and
biological traits, including of them in the plant-breeding and research programs and maintenance
in collections of the National Plant Genebank of Ukraine.
Results and Discussion. There is carried out expeditionary inspection of the districts of
Vinnytsia and Khmel’nytsky areas of Ukraine. 548 gene pool accessions of cultural plants and
wild relative forms adapted to the conditions of this region related to 173 botanical taxa are
collected. A 151 herbarium sheets of 37 plant species are collected. Natural reserves and objects
of the naturally-protected fund are explored for seed collection of rare and regionally rare species,
and also vegetation of burial mounds, ravines, beams, slopes, undisturbed steppe areas. Five
promising objects have been identified for monitoring the state of coenopopulations of valuable
and rare genotypes of fodder and medicinal plants, their study, conservation and reproduction: The
local botanical reserve "Krutoshyly" (Tyvrovsky district of Vinnytsia region between the villages
of Dolgopolovka and Klishchiv), a site near v. Sadkovtsy of Mogilev-Podil’sky district of
Vinnitsia region, a site near Kamenka of the Gorodotsky district of the Khmel’nytsky region, two
sites in the Kamenetz-Podil’sky district of the Khmel’nytsky region: near Kitayhorod and
Surzhyntsi. For the Red Book species and plant species that are not included in the Red Book of
Ukraine but are rare or threatened with extinction under natural conditions, points for the
ISSN 2309-7345. Генетичні ресурси рослин. 2019. № 25

60

ІНТРОДУКЦІЯ

establishment of in situ conservation reserves have been identified in the Vinnitsa and
Khmel’nytsky regions. The collected material will ensure the expansion of the genetic base of
existing and the creation of new genetic resources collections of field, medicinal and other crops
due to samples characterized by adaptability to stress abiotic and resistance to biotic factors,
productivity, product quality.
Conclusions. 548 seeds packages and planting material units of gene pool accessions are
collected during the expedition and transferred to research institutions for the study. The results of
the expedition showed the promise of continuing expeditionary surveys and collecting gene pool
samples in Ukraine. To do this, it is necessary to equip the NCGRU with a specialized vehicle and
provide for a special article to finance expeditions.
Keywords: genetic resources, plants, forage, medicinal, expedition, databases, Podillia
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ІНТРОДУКЦІЯ НОВОЇ НІШЕВОЇ КУЛЬТУРИ БАТАТУ (IPOMOEA
BATATAS L.) В УМОВАХ СХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
В умовах східного лісостепу України проведено оцінку 13 інтродукованих зразків
батату вітчизняної та іноземної селекції. Виявили, що генотипи дуже різняться за
довжиною вегетаційного періоду, біометричними параметрами рослин,
урожайністю. Зразки, які характеризуються ранньостиглістю: V-1, V-6, А-7, Боніта;
середньостиглі: Орлеанс, D-2 та Мурасакі. Найчисельніша група пізньостиглі: Бетті,
Пурпур, Бланка, J-12, Ернандес, Окінава. Найбільшу врожайність кореневих бульб
батату отримано в зразка десертного призначення D-2 (112 т/га), при цьому
товарність склала 88 %. Зразок столового призначення V-6 також мав високу
врожайність (87 т/га), товарність кореневих бульб була на рівні 81 %. За
результатами наукової роботи було подано дві заявки на реєстрацію нових сортів
батату: сорт Адмірал (отримано шляхом клонової селекції, добір з генотипу D-2) —
заявка № 19662004 та сорт Слобожанський рубін (добори із генотипу V-6) — заявка
№ 19662003.
Ключові слова: Ipomoea batatas L., батат, інтродукція, нішеві культури, генотип.
ВСТУП
Батат – багаторічна трав’яниста рослина [1]. Залежно від сортових особливостей,
рослини можуть повністю використовуватись людиною для харчування [2]. Особливо в
країнах, що розвиваються, до раціону включають листки, молоді пагони, насіння та
кореневі бульби [3]. Проте в Україні батат вирощується як однорічна рослина для
отримання кореневих бульб.
Згідно біохімічних досліджень, кореневі бульби мають антиоксидантні властивості
[4], в їхньому складі містяться корисні для здоров’я людини речовини: вітаміни С та В,
глюкоза, кальцій, магній, β-каротин, фолієва кислота, мікроелементи [5].
Науковці вважають, що центр походження батату пролягає між півостровом Юкатан
у Мексиці та річкою Оріноко у Венесуелі [6]. Завдяки Христофору Колумбу, перші
© Мозговська Г. В., Івченко Т. В., Баштан Н. О., Мірошниченко Т. М.
ISSN 2309-7345. Генетичні ресурси рослин. 2019. № 25

61

