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Conclusions. The gene pool collection of cherries is investigated continuously for 

effective breeding. Varieties-sources of valuable characteristics were identified, the involvement 

of which in breeding will allow generating forms that combine maximal number of economically 

valuable characteristics in the same genotype. 

Keywords: cherry, cherry-sweet cherry hybrid, variety, collection, source variety, 
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ГЕНЕТИЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН  
 

Наведено результати багаторічної науково-дослідної роботи зі створення колекцій 

лікарських і ефіроолійних рослин, використанню їх у селекційному процесі, 

навчальній та просвітницькій діяльності. Колекція ботанічного розсадника Дослідної 

станції лікарських рослин нараховує 1053 зразки, які належать до 452 видів, 254 

родів, 69 родин,. Найбільш повно представлено роди: Mentha — 13 видів (263 

зразки),Thymus — 11 видів, Salvia — 6 видів, Echinacea — 6 видів (29 зразків) та ін. 

Сформовані та зареєстровані в Національному центрі генетичних ресурсів рослин 

України навчальні колекції м’яти та лікарських рослин, ознакові колекції нагідок, 

чебрецю, ехінацеї, базова колекція м’яти. Виділені зразки-еталони та джерела 

господарськоцінних ознак, які активно залучаються до селекційної роботи. З 

використанням зразків генофонду створено 10 нових сортів лікарських рослин. За 

результатами експедицій у 14 областях України зібрано 720 зразків генофонду 

цінних лікарських видів. 

Ключові слова: генофонд, збереження, колекції, джерела ознак, лікарські рослини. 

 

ВСТУП 

Розвиток лікарського рослинництва значною мірою залежить від розширення 

різноманіття рослин, що культивуються. Цей процес відбувається за рахунок уведення в 

промислову культуру нових видів, форм та створення високопродуктивних сортів, які б 

задовольняли різноплановий зростаючий попит на натуральну сировину фармацевтичної, 

косметичної та харчової індустрії. Завдячуючи інтродукції із залученням диких родичів до 

промислового культивування, розширено й покращено асортимент лікарських культур. 

Уведення нових видів, що мають високий потенціал адаптивності, вмісту біологічно 

активних речовин, створення нових продуктивних сортів не лише забезпечує стабільність 

сировинної бази для різних галузей господарства, збільшує розмаїття продукції, зокрема 

випуску вітчизняних фітопрепаратів, а й підвищує продуктивність лікарського 

рослинництва, знижує матеріало- та енерговитратність виробництва. Важливою складовою 

розвитку лікарського рослинництва є й те, що вирощування лікарських рослин значною 

мірою знімає навантаження з природних заростей лікарських рослин, сприяє збереженню 

біорізноманіття, покращенню стану довкілля та в кінцевому підсумку забезпечує зміцнення 

здоров’я нації. Для забезпечення інтродукційного та селекційного процесів, важливим 

етапом є формування колекцій вихідного матеріалу та всебічне його вивчення. Сформовані 
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колекції рослин мають важливе наукове і практичне значення. Вони є резерватом 

генофонду рослин, відображають його різноманітність і служать джерелом відбору цінних 

вихідних форм при створенні сортів, перспективних для впровадження у виробництві. 

В Україні колекції рослин розглядаються як важливий фактор стабільного розвитку і 

екологічної безпеки нашої країни. Основою формування колекцій лікарських рослин є 

оцінка зразків за основними господарськоцінними ознаками. Принципи створення колекцій 

залежать від галузі їх подальшого використання. У межах конкретного роду до колекцій 

залучаються нові сучасні та місцеві сорти народної селекції, дикорослі форми, які 

відображають повний діапазон його різноманіття. 

Дослідна станція лікарських рослин (ДСЛР) Інституту агроекології і 

природокористування Національної академії аграрних наук (НААН) України має 104-

річний досвід з формування, ведення колекцій та оцінки зразків. Колекція ботанічного 

розсадника є складовою Національного генбанку рослин України, як національне надбання, 

а деякі колекції мають статус навчальних, базових та ознакових. 

На даний час проходять вивчення 342 зразки 7 родів лікарських культур: м’ята, собача 

кропива, фенхель, шавлія, бузина, барбарис, глід з метою виділення джерел господарсько-

цінних ознак, на основі яких створюються високопродуктивні сорти лікарських рослин. 

Проводиться робота зі збереження колекцій генофонду лікарських рослин. Зберігання 

проходить у вигляді активних і дублетних колекцій. На довгострокове зберігання до 

Національного сховища, що знаходиться в Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва (м 

Харків), передано насіння 405 зразків лікарських рослин. Багаторічні та вегетативно-

розмножувальні культури зберігаються в польовому генбанку (біля 620 зразків). 

Здійснюється значна робота з формування комп’ютерної паспортної бази даних з 

використанням інформаційної системи ―Генофонд рослин‖. Паспортна база даних у вигляді 

електронних копій на даний час включає 994 зразки. Створення цих баз дає можливість 

оперативного доступу до зразків лікарських рослин, а в майбутньому до міжнародного 

обміну зразками генофонду та інформацією про них. 

У зв’язку з гармонізацією Державної фармакопеї України (ДФУ) з Європейською 

фармакопеєю (ЄФ), включення до них нових видів рослин, створення нових сучасних 

фітопрепаратів потребує вивчення все нових лікарських рослин, які мають певні фітохімічні, 

морфологічні, еколого-біологічні особливості, вимоги до умов інтродукції та подальшого їх 

культивування.  

Метою нашої роботи є вивчення зразків нових лікарських рослин, формування та 

примноження колекцій, використання цінних зразків генофонду в селекційній роботі та 

колекцій в навчальній та просвітницькій діяльності. 

 

МАТЕРІАЛИ, МЕТОДИ ТА УМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Дослідження проводили на ДСЛР (Полтавська область, Лубенський район) з 1992 по 

2019 рік. Об’єктами наших досліджень служили колекції лікарських і ефіроолійних рослин, 

в яких налічується 1053 зразки (452 видів), які розміщені на території ботанічного 

розсадника та в полях селекційно-насінницької сівозміни установи. 

Природні умови регіону сприятливі для росту й розвитку колекційних зразків 

лікарських рослин. ДСЛР розташована в східній лівобережній частині лісостепової зони 

України на висоті 160 м над рівнем моря, на другій терасі лівого берега річки Сули, 

займаючи центральну частину Полтавської області. Клімат зони помірно-континентальний 

має перехідний характер між м'яким кліматом Західної Європи і континентальним кліматом 

східних районів Європи.  

Весняно-літній період характеризується посухами й суховіями. На цій території 

переважають зимою й восени західні вітри, весною — панують східні, а протягом літа — 

північно-західні. Середньорічна температура за даними Лубенської метеостанції 

коливається в межах +5,5 … +8,0
о
С. Найжаркіший місяць — липень із середньою 

температурою +21 і максимальною  +38
о
С. Найхолодніший місяць — січень, з середньою 
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температурою −6,7
о
С. Абсолютний мінімум припадає на лютий −30.3

о
С. Перший 

приморозок відмічається в середньому 25–30 вересня, останній 15–20 травня. Сума 

додатних температур більше 0
о
С становить біля 3100

о
. Сума активних температур вище 

+5
о
С становить 3330

о
. Загальний період з температурою більше +5

о
С становить 205 днів, з 

температурою більше +10
о
С — 165, з температурою вище +15

о
С — 116 днів.  

Упродовж періоду досліджень погодні умови були сприятливими для росту і 

розвитку зразків лікарських і ефіроолійних рослин, за виключенням умов 2016 та 2017 

років, які були відносно сприятливими. 

Погодні умови 2016 року характеризувалися перезволоженим періодом у першій 

половині вегетації (у травні випало 151,1 мм опадів при нормі 38,1 мм) та вкрай 

посушливим періодом у другій половині (у липні та серпні випало на 25,5 та 32,5 мм опадів 

менше в порівнянні з середньобагаторічними даними). У вересні температурні показники 

були на 0,5
о
С вищі за норму.  

Метеорологічні умови 2017 року відрізнявся підвищеною температурою повітря і 

недостатньою кількістю опадів. Весняний період характеризувався доволі нестійкими 

погодними умовами з різкими перепадами температури від +22
о
С до −5

о
С. Різке 

підвищення температурного режиму в березні призвело до масового весняного відростання 

рослин зразків колекції. Холодна весна та тривалий посушливий період негативно 

вплинули на розвиток сходів. Вологим був лише липень — випало 90 мм у вигляді дощу 

при нормі 66,5 мм. У травні середньодобова температура повітря була нижча за 

середньобагаторічні дані на 0,2
о
С, кількість опадів, що випала у вигляді дощу, була на рівні 

середньобагаторічних даних −37,3 мм.  

У червні середньодобова температура повітря була вищою на 1
о
С від норми, на фоні 

малої кількості опадів (випало 17,5 мм вологи при середньобагаторічних даних — 66 мм). У 

липні температура повітря була на рівні норми 20,4
о
С. Серпень вирізнявся високою 

середньодобовою температурою повітря +22,6
о
С (при середньобагаторічних значеннях 

19,7
о
С) , опадів випало лише 14,2 мм при нормі 56,5 мм.  У вересні температурні показники 

були на 4,7
о
С вище за норму, на фоні малої кількості ефективних опадів (випало 25,6 мм 

при нормі 40,9 мм). 

Погодні умови вегетаційного періоду 2018 та 2019 років у першій половині були 

сприятливі для росту й розвитку лікарських рослин, а в другій половині вегетаційного 

періоду відчувалась гостра нестача ґрунтової вологи на фоні високих температур, що 

негативно вплинуло на формування насіння колекційних зразків. 

Ґрунти ДСЛР — чорнозем потужний малогумусний слабковилугуваний 

легкосуглинковий та чорнозем потужний малогумусний, слабковилугуваний, 

легкосуглинковий, які характеризуються потужним гумусовим горизонтом, але невисоким 

вмістом гумусу — 2,25–2,50 %. За механічним складом вони легкі, що сприяє якісній 

обробці ґрунту. 

Вивчення колекційних зразків лікарських рослин проводили згідно методики 

формування та ведення колекцій лікарських рослин та методики досліджень при 

інтродукції лікарських рослин [1, 2]. Дослідження та оцінку колекційних зразків лікарських 

видів м’яти, нагідок, ехінацеї та чебрецю на стійкість до найбільш поширених шкідників та 

хвороб здійснювали за методикою В. П. Ісікова [3]. Вміст біологічно активних речовин у 

сировині зразків визначали методами ДФУ [4]. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 
У даний час колекція ботанічного розсадника ДСЛР нараховує 990 зразків, які 

належать до 436 видів, 254 роди, 69 родин. Найбільш повно представлено роди: Mentha L. — 

13 видів (263 зразки), Thymus L. — 11 видів (109 зразків), по шість Salvia L., Echinacea 

Moench. (29 зразків), по п'ять Polygonum L., Paeonia L., по чотири Calendula L. (126 зразків), 

Astragalus L., Althaea L., Clematis L., Nepeta L., Rumex L. та ін. Колекцію складають зразки із 
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22 країн світу: України — 605, Росії — 29, Німеччини — 22, Болгарії — 12, США —- 11, 

Франції — 5 та ін.  

Створена та зареєстрована в Національному центрі генетичних ресурсів рослин України 

(НЦГРРУ) навчальна колекція генофонду лікарських рослин (Свідоцтво про реєстрацію 

колекції генофонду рослин в Україні № 112 від 21 січня 2011 р., автори: Порада. О. А., 

Шевченко Т. Л.) активно використовується в навчальній, просвітницькій та науковій 

діяльності. Колекція нараховує 127 зразків 127 видів 41 родини з семи країн світу (Україна 

— 115 зразків, Росія — вісім, по одному з Грузії, США, Канади, Казахстану). Вона створена 

на основі колекції ботанічного розсадника для навчального процесу освітніх закладів 

біологічного, медичного, фармацевтичного, сільськогосподарського профілю. Колекція 

побудована за такими принципами: уміст біологічно активних речовин, основні біологічні 

ознаки та напрямок використання. До її складу увійшли зразки, які демонструють 

генотипове різноманіття морфологічних та господарськоцінних ознак лікарських рослин, а 

також різноманіття за вмістом біологічно активних речовин на прикладі видів, які включені 

до Європейської та Державної фармакопеї України . 

Для формування колекцій вихідного матеріалу в селекції та фітохімічних досліджень 

з метою пошуку джерел та донорів цінних ознак, зокрема підвищеного вмісту біологічно 

активних речовин, Дослідною станцією лікарських рослин разом з Інститутом 

рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН (ІР) та Устимівською дослідною станцією 

рослинництва ІР НААН (УДСР) проведено ряд експедицій територією 14 областей України: 

Київської, Рівненської, Житомирської, Тернопільської, Чернігівської, Сумської, 

Херсонської, Запорізької, Донецької, Дніпропетровської, Полтавської, Харківської, 

Черкаської, Кіровоградської, Вінницької та Хмельницької. 

Зібрано генофонд цінних лікарських і споріднених видів для колекціонування і 

селекційного процесу: 720 зразків насіння; 62 зразки садивного матеріалу; 691 гербарних 

аркушів; 43 зразки сировини. 

Поповнення генетичного різноманіття лікарських рослин відбувається за рахунок 

обміну з науковими, учбовими установами, приватними колекціонерами та закупівлі. За період 

2016–2019 років таким чином залучено 83 зразки 46 видів. 

Завдяки активній роботі з поповнення та ідентифікації гербарних зборів у 2017 р. 

гербарій Дослідної станції лікарських рослин, як малу спеціалізовану колекцію, 

зареєстровано у базі даних Європейських гербарних фондів, що надає можливість обміну 

досвідом та інформацією із зарубіжними колегами. 

Для виконання наукових програм установ та навчальних планів аспірантів насіння та 

садивний матеріал колекційних фондів установи надається для створення наукових і 

навчальних колекцій установам НААН, Національної академії наук (НАН), навчальним та 

природоохоронним закладам України. Так, зокрема дублетні колекції, створені в Інституті 

садівництва НААН (ІС) та Прилуцькій дослідній станції ІС НААН, ННЦ «Інституті 

землеробства» НААН, Інституті рису НААН, Кременецькому ботанічному саду, 

Мезенському природному національному парку, Національному університеті біоресурсів і 

природокористування тощо. 

Однією з найбільших в установі є колекція м’яти. Сформовані базова та навчальна 

колекції м’яти для забезпечення вихідним матеріалом селекційних, наукових, освітніх 

програм та збереження різноманіття. Створена та зареєстрована в НЦГРРУ (Свідоцтво про 

реєстрацію колекції генофонду рослин в Україні № 50 від 17 жовтня 2008 р., автори: 

Шелудько Л. П., Колосович М. П.) колекція роду Mentha ДСЛР налічує 263 зразки. До неї 

входять види, різновиди, міжвидові гібриди, сорти і форми вітчизняної та іноземної 

селекції. Генофонд м’яти репрезентований зразками 13 видів: Mentha aquatica L., M. 

arvensis L, M. canadensis L., M. x carinthiaca Host., M.x piperita L., M.x gentilis L., M. 

longifolia L., M. rotundifolia L., M.spicata L, M. x villosa Huds., M. x verticilliata L., M. x 

villosonervata Opiz., M. citrata Ehrh. У складі колекції 42 % займають зразки міжвидових 
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гібридів (рис.1). Частка зразків M. longifolia L. складає 20 %, M. spicata L. — 12 %, M.x 

piperita L. — 11 %, інших видів — 15,0 %. 

До складу колекції входять зразки з 17 країн світу: України (69,6 %), Росії (8,7 %), 

Болгарії (6,46 %), Молдови (2,7 %), Франції (2,7 %), Угорщини (2,7 %), Німеччини (1,5 %), 

Італії (0,76 %), Польщі (0,38 %), Югославії (0,38 %), Бельгії (1,14 %), Англії (0,38 %), Чехії 

(1,14 %), Португалії (0,38 %), Азербайджану (0,38 %), Індії (0,38 %), Єгипту (0,38 %). 

 

 
 Рис.1. Частка зразків видів у складі базової колекції м’яти, % 

 

Базова колекція м’яти створювалася за такими ознаками: вегетаційний період, 

загальна висота рослин, вміст ефірної олії, вміст ментолу, форма куща, улисність, запах 

листя, урожайність повітряно-сухого листя, урожайність кореневищ, фертильність пилку, 

морозостійкість, посухостійкість, стійкість до враження борошнистою росою та іржею, 

стійкість до пошкодження павутинним кліщем. 

За використання зразків генофонду м’яти у селекційній роботі в установі створено 

ряд сортів та цінний вихідний матеріал для селекції м’яти, зокрема: сорти Чорнолиста, 

Лідія, Лубенчанка, Згадка, Лебедина пісня, Мама, Посульська ліналоольна; сортозразки 

Аптечна, Українська ментольна; Жовтнева, перспективні селекційні зразки: М 1-17, М 2-17, 

М 3-17, М 01-09, М 02-09. 

У процесі багаторічного вивчення колекції м’яти та узагальнення даних нами були 

виділені джерела цінних господарських ознак (табл.1). Даний матеріал може бути 

використаний у селекційному процесі для створення високопродуктивних та стійких до біо- 

та абіотичних факторів середовища сортів. Серед усього різноманіття зразків були виділені 

еталонні зразки м’яти за рівнями прояву основних господарських ознак. 

 

Таблиця 1. Джерела господарськоцінних ознак м’яти 

Ознака, рівень прояву Країна 

походж. 

Назва зразка та номер  

Національного каталога 

Висока врожайність повітряно-

сухого листя (35 ц/га) 

Росія 147-60, M.piperita L. (UG0600301) 

Високий вміст ментолу (87,6%) Україна Згадка, M.hybrid (UG060005) 

Високий вміст ефірної олії (4%) Україна Лебедина пісня, M.piperita L. (UG0600052) 

Морозостійкість (9 б.) Україна Придніпровська, M.spicata L.(UG0600226) 

Стійкість до іржі й павутинного 

кліща (9 б.) 
Україна Ml 1, M. longifolia L. (UG0600262) 

Стійкість до борошнистої роси (9 б.) Україна Mr 2, M. rotundifolia L. (UG0600256) 
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У Національному центрі генетичних ресурсів рослин України (НЦГРРУ) на даний 

час зареєстровано дев’ять перспективних зразків м’яти селекції Дослідної станції 

лікарських рослин: Чорнолиста; Лідія; Лубенчанка; Згадка; Лебедина пісня; Мама, 

Посульська ліналоольна; Українська ментольна; Жовтнева. Вони є еталонами та джерелами 

цінних господарських ознак: продуктивності, посухостійкості, високого вмісту ментолу та 

ефірної олії, тощо. 

Навчальна колекція м’яти, зареєстрована в НЦГРРУ (Свідоцтво про реєстрацію 

колекції генофонду рослин в Україні № 51 від 17 жовтня 2008 р., автори: Шелудько Л. П.. 

Колосович М. П. ), включає 23 зразки, які є відомими сортами гібридного походження. 

Вона створена на основі базової колекції для використання у навчальному процесі освітніх 

закладів біологічного, медичного, фармацевтичного та сільськогосподарського профілю. 

Колекція побудована за такими принципами: методи створення сортів м’яти, джерела 

основних господарськоцінних ознак та напрямів використання. До її складу увійшли 

зразки, які демонструють різноманіття та специфіку сортів м’яти. 

Серед колекцій лікарських рослин особливе місце належить роду Calendula L. — 

культурі з багатовекторним використанням. Її сировину використовують у фармацевтичній 

і харчовій промисловості, будівництві й ландшафтному дизайні, медицині й ветеринарній 

практиці, парфумерії та косметології. Селекційна робота проводиться у трьох напрямах: 

для медичних, декоративних цілей, а також для отримання сортів з високим вмістом 

жирних кислот унасінні. У Росії, Україні, Білорусі, Чехії віддають перевагу першому з 

напрямів, тоді як в Європі, США, Японії — для декоративних цілей, про що свідчить 

кількість сортів, а їх понад 100. Російські сорти: Рыжик, Кальта, Сахаровская 

Оранжерейная, білоруський сорт: Махровая 2000, чеський: Plamen plus мають значний 

вміст біологічно активних речовин: каротиноїдів, флавоноїдів. Для медичних цілей широко 

культивують махрові сорти нагідок з темно-оранжевим забарвленням квіток [6, 7]. Насіння 

нагідок лікарських містить 18–22 % олії, до складу якої входить 55–60 % дуже реактивної 

C
18:3 

жирної кислоти, яку використовують у виробництві фарб, лаків, косметиці та як 

замінник тунгової олії [8]. Цей напрям селекції нагідок реалізується у Великобританії, 

Нідерландах, Німеччині, Іспанії, підсумком якого є сорти з високим вмістом жирних кислот 

– Erfurter Orangefaberge, Resina, Rinathei, Carola.  

Селекція нагідок лікарських в Україні для фармацевтичної промисловості 

проводиться з 1995 року. У результаті був створений сорт нагідок Польова красуня (автори: 

Н. В. Горбань, А. Т. Горбань), який у 2006 році був унесений до Переліку сортів рослин 

перспективних щодо поширення в Україні. У 2015 році створено високопродуктивний сорт 

Calendula officinalis L. Березотіцька сонячна лікарського та декоративного напряму 

використання (заявка №15063001 від 22.07.2015 р., який проходить експертизу) з 

урожайністю сировини (повітряно-сухих суцвіть) 1,35 т/га, насіння 0,65 т/га та вмістом суми 

флавоноїдів у сировині 1,1 %. 

Сформовано й зареєстровано в Національному центрі генетичних ресурсів рослин 

України ознакову колекцію нагідок для селекції за цінними господарськими ознаками на 

підвищений вміст флавоноїдів у кількості 38 зразків з 12 країн (Свідоцтво про реєстрацію 

колекції генофонду рослин в Україні № 156 від 17 грудня 2013 р.), яка входить до складу 

об’єкту національного надбання України та являє наукову й практичну цінність. Колекція 

включає 4 види: Calendula officinalis L. — 98 %, C. arvensis L. — 0,6 %, C. tripterocarpa 

Rupr. — 0,7 %, С. аlata Rech. — 0,7 % з 16 країн світу.  

Найбільша частина зразків з України — 58 (46 %), наступними за чисельністю є 

зразки з Росії — 25 (20 %) та з Німеччини — 19 (15 %), з Італії та Франції — по 4 (3 %), з 

Казахстану, Нідерландів, Польщі, США і Японії — по 2 (близько 2 %); найменша кількість 

з Великобританії, Білорусі, Болгарії, Індії, Лівії і Монголії — по одному зразку (1 %).  

Колекція роду Calendula L. оцінена за комплексом ознак: висота рослин, кількість 

пагонів, діаметр куща, кількість і діаметр суцвіть, діаметр диска, товщина квітконіжки, 

забарвлення трубчатих і язичкових квіток, довжина язичкових квіток, махровість суцвіття, 
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група стиглості, кількість порядків стебел, насіннєва продуктивність, маса 1000 насінин, 

продуктивність повітряносухих суцвіть, вміст діючих речовин, стійкість до шкідників, 

стійкість до хвороб та посухи. Виділені еталонні зразки колекції роду Calendula L. за 

основними господарськими та біологічними ознаками і рівнем їх прояву [8]. 

За результатами досліджень з колекції роду Calendula L. виділено зразки — джерела 

цінних господарських ознак, використання яких у подальшому підвищить ефективність 

селекційного процесу (табл. 2). 

 

Таблиця 2. Джерела цінних господарських ознак роду Calendula L. 

Ознака Ступінь 

прояву 

ознаки 

Назва зразка та номер  

Національного каталога 

Висота рослин, см 58,3;  

58,2 

С.о.-13-6 (UG1000018) 

С.о.-13-69 (UG1000021) 

Кількість пагонів, шт. 113 C. tripterocarpa (UG1000043) 

Діаметр куща, см 58,3 C. tripterocarpa (UG1000043) 

Кількість суцвіть, шт. 16 C. tripterocarpa (UG1000043) 

Діаметр суцвіття, см 5,2 С.о.-03-11 (UG1000017), С.о.-13-16 (UG1000022) 

Діаметр диска, см 
1,7 

С.о.-03-22 (UG1000028) 

С.о.-03-29 (UG1000055) 

Товщина квітконіжки, см 0,52 С.о.-03-12 (UG1000018) 

Забарвлення трубчатих  

квіток 
коричневе 

Kablouna mixed (UG1000030) 

Cremgell (UG1000036) 

Забарвлення язичкових  

квіток 
оранжеве 

Javell (UG1000024),  

Monarch orange (UG1000031) 

Довжина язичкових квіток, см 2,75 С.о.-03-11 (UG1000017) 

Ступінь махровості  

(кількість рядів)  

махрове 

(понад 6) 

Гейша Геpл (UG1000017); 

Monarch orange (UG1000016) 

Група стиглості, днів 87 C. tripterocarpa (UG1000043) 

Кількість порядків стебел, шт. 
3 

С.о.-99-3 (UG1000009),  

Kablouna mixed (UG1000030) 

Насіннєва продуктивність, г з 

1 рослини 
18,8; 20,1 

Monarch orange (UG1000031), 

C.tripterocarpa (UG1000043) 

Маса 1000 насінин, г 18,0; 15,0 С.о.-99-4 (UG1000010), С.о.-03-19 (UG1000024) 

Продуктивність повітряносухих 

суцвіть,  
15,8 С.о.-99-3 (UG1000009) 

Вміст діючих речовин (флавоноїдів), % 1,1 Березотіцька сонячна (UG1000043) 

Стійкість до шкідників, б. 7 C. tripterocarpa (UG1000043) 

Стійкість до борошнистої роси, б. 6 С.о.-03-13 (UG1000018), С.о.-03-16 (UG1000021) 

Стійкість до посухи 9 C. tripterocarpa (UG1000043) 

Серед джерел цінних ознак виділено зразок С.t.-11-34 (C. tripterocarpa Rupr., 

Україна) за кількістю пагонів, діаметром куща, кількістю суцвіть, насіннєвою 

продуктивністю, стійкістю до шкідників та посухи. Особливу цінність представляє зразок 

Zen Orange (Японія), який є донором високого рівня прояву таких ознак, як: діаметр 

суцвіття, діаметр диска, довжини язичкових квіток і товщина квітконіжки. 

Серед інтродуцентів установи, які активно поповнюються і вивчаються, особливе 

місце належить колекції роду Echinacea Моеnch. Це обумовлено складною екологічною 

ситуацією в Україні, яка потребує збільшення асортименту фітопрепаратів з 

імуномоделюючими властивостями в поєднанні з іншими цінними якостями — 

антисептичними, ранозагоювальними, адаптогенними тощо. 

З відомих у світі 9 видів цього роду в селекції, на сучасному етапі, 

використовуються лише чотири: Echinacea purpurea Moench, E. pallida Nutt, E. tennesseensis 
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Small та E. paradoxa McGregor. Три останні види переважно залучають як батьківський 

компонент для гібридизації з E. purpurea [8]. Сучасні сорти і гібриди ехінацеї мають різні 

напрями використання: медичне, фармацевтичне, кормове та декоративне [9, 10]. При 

цьому, згідно літературних даних, 30 % світових сортових генетичних ресурсів і 100% 

гібридів ехінацеї зосереджені в США, первинному центрі походження ехінацеї [9]. Серед 

сортів, які мають лікарське призначення і виділяються за вмістом біолого-активних речовин 

9 сортів E. рurpurea: Alba, Magical Ruth (CША), Magnus (Швеція), Rubinstern (Німеччина), 

Мустанг (Беларусь), Вітаверна, Зірка Миколи Вавилова, Принцеса, Чарівниця (Україна) та 

2 сорти E. рallida: Napoka (Румунія) і Красуня прерій (Україна). 

Високі вимоги до сортів ехінацеї лікарського призначення змушують вести пошук 

нових джерел цінних господарських ознак. Серед лідерів за обсягом і результативністю 

селекційного процесу з ехінацеєю є Німеччина, Швеція, Нідерланди, Великобританія, 

Швейцарія, Італія, Іспанія, Румунія, США, Білорусь, Росія та Україна. Попри наявне 

сортове різноманіття ехінацеї, в Україні гостро відчувається дефіцит вихідного генетичного 

матеріалу. У ДСЛР селекція ехінацеї пурпурової розпочата з 1988 року. Успішна реалізація 

селекційних програм зі створення нових сортів ехінацеї з високою адаптивністю до 

біотичних та абіотичних чинників, урожайністю та вмістом діючих речовин залежить, в 

першу чергу, від правильного добору вихідного матеріалу. Він повинен мати неспоріднену 

генетичну основу за походженням, стабільно відтворювати високий рівень і поєднання 

цінних господарських ознак у різних кліматичних умовах, характеризуватися позитивними 

донорськими властивостями за цими ознаками.  

Виходячи з цього, було створено ознакову колекцію, вивчено прояв цінних 

господарських ознак у відібраних зразків ехінацеї та добір кращих з них для включення до 

селекційного процесу. З цією метою у ДСЛР проводиться цілеспрямована інтродукція та 

вивчення зразків ехінацеї, що збагачують генетичне різноманіття генофонду цієї культури в 

Україні та є джерелами цінних господарських ознак. 

На даний час колекція роду Echinacea складається з 29 зразків семи видів: Echinacea 

purpurea, E. pallida, Е. angustifolia, Е. аtrorubens, Е. simulata, Е. paradoxa, Е. tennessensis. 

Найбільша частина зразків  походить із США — 10 шт. (34 %), зразки з України — шість 

шт. (20 %), по два зразки з Чехії, Німеччини та Канади (близько 6 %); по одному зразку 

(3 %) з Росії, Італії, Латвії та Швеції —. За статусом колекція включає шість селекційних 

сортів, два селекційні лінії, решта — представники дикорослих видів (рис.2). 

 

 
Рис.2. Частка зразків видів у складі ознакової колекції ехінацеї, % 
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Сформовано ознакову колекцію: за тривалістю вегетаційного періоду, 

продуктивністю, масою 1000 насінин, стійкістю до найбільш поширених хвороб (вірусних 

захворювань, септоріозу листя, кореневих гнилей) та шкідників (сисних та листогризучих 

комах) у Лівобережному лісостепу України. Виділено зразки-еталони з різним рівнем 

прояву цих ознак. За результатами вивчення з колекції виділено зразки — джерела цінних 

господарських ознак, залучення яких надасть можливість підвищити ефективність 

селекційної роботи з ехінацеєю у різних напрямах її використання (табл. 3). 

 

Таблиця 3. Джерела господарсько-цінних ознак ехінацеї 

Ознака Рівень 

прояву 

ознаки 

Вид, назва зразка та номер 

Національного каталога 

1 2 3 

Ранньостиглість (тривалість вегетаційного 

періоду 180–187), діб 

180  

 

Echinacea angustifolia DC  

Еа 4 (UG5600030); 

Середньостиглість (193–196), діб 195 Echinacea purpurea (Moench.) 

Чарівниця (UG5600013) 

Пізньостиглість (≥197), діб 200 Echinacea purpurea (Moench) 

Rubinstern (UG5600033) 

Високорослість ( >146), см 173 Echinacea purpurea (Moench) 

Rubinstern (UG5600033) 

Дуже висока продуктивність трави (≥160), г  184 Echinacea purpurea (Moench)  

Ерu 7 (UG5600025) 

Висока продуктивність коренів (50,1–70,0), г 64.3; 

69.1 

Echinacea purpurea (Moench) 

Ерu 7 (UG5600025); 

Echinacea purpurea (Moench.) 

Чарівниця (UG5600013) 

Дуже висока продуктивність коренів (≥70,1), г 96.2  Echinacea purpurea (Moench) 

Rubinstern (UG5600033) 

Дуже висока продуктивність насіння (≥10,0), г 13,1 Echinacea purpurea (Moench.) 

Magnus (UG5600023) 

Підвищена крупність насіння (маса 1000 

насінин ≥4,71 г) 

5.05 Echinacea pallida Nutt 

Ep1 (UG56000150) 

Дуже висока стійкість до вірусних 

захворювань, б. 

9 Echinacea purpurea (Moench.) 

Magnus Ерu 8 (UG5600026) 

Висока стійкість до шкідників та хвороб, б. 7 Echinacea purpurea (Moench.) 

Magnus (UG5600023); 

Echinacea pallida Nutt 

Ep1 (UG56000150) 

Дуже висока стійкість до шкідників та 

хвороб, б. 

9 Echinacea purpurea (Moench) 

Rubinstern (UG5600033); 

Echinacea purpurea (Moench.) 

Чарівниця (UG5600013) 

Серед E. pallida виділився зразок Ер 1 з Канади, рослини якого в умовах лісостепу 

України досягали висоти 126 см з великою кількістю пагонів і суцвіть (до 15). За висотою 

рослин виділились також зразки Echinacea angustifolia — Еа 4, E. рurpurea — Rubinstern, 

Чарівниця, Ерu 8.  Більшість зразків колекції роду Echinacea віднесено до середньостиглих, 

але фенологічні фази розвитку зразків E. рurpurea настають на 8–10 днів пізніше ніж у 

інших видів. До групи ранньостиглих можна віднести зразки Еа 4, Ер 1, Magnus і Ерu 1. 

У результаті проведених досліджень нами були виділені зразки ехінацеї, які в 

умовах лівобережного лісостепу України мали високу стійкість до найбільш поширених 
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хвороб і шкідників, а саме до вірусних захворювань, септоріозу листя, комплексу збудників 

кореневих гнилей, сисних та листогризучих комах. Фітопатологічна оцінка колекції 

показала, що зразок Е. simulata більшою мірою ніж інші уражається вірусними хворобами і 

кореневими гнилями. Зразки Еа 4, Ер 1, сорти Rubinstern, Принцеса, Чарівниця та зразок 

Ерu 8 виявилися стійкими до комплексу шкідників та хвороб, Ерu 8 — стійким до вірусних 

захворювань. 

Зразки E. рurpurea: Magnus, Rubinstern, Ерu 7 високопродуктивні, мають висоту 

рослин від 124 до 145 см, формують до 13 суцвіть і характеризуються підвищеним вмістом 

цикорієвої кислоти та полісахаридів. Вони можуть бути використані, як джерела вихідного 

матеріалу для створення сортів ехінацеї медичного і кормового напряму, а зразки Еа 4, Ер 

1, Rubinstern – декоративного напрямку. До Державного реєстру сортів рослин, придатних 

для поширення в Україні, з 2007 року внесено 6 сортів ехінацеї. В основному це сорти 

лікарського та фармацевтичного призначення, лише 2 сорти: Зірка Миколи Вавилова і 

Юзівська мають кормове використання. 

Вихідним матеріалом сортів Принцеса і Чарівниця є популяція, яка була отримана у 

1946 році з Німеччини і підтримувалася у колекції ботанічного розсаднику ДСЛР.  

До останнього часу при дослідженні видів, вилучених з природних фітоценозів для 

подальшого культивування в умовах культури, головна увага приділялась питанням 

адаптації рослин до нових ґрунтово-кліматичних умов. Види роду Thymus L. відрізняються 

дуже широкою амплітудою пристосувань, що дозволяє їм успішно зростати в умовах 

досить мінливого навколишнього середовища, частково втрачаючи чи посилюючи цінні 

господарські ознаки. Однією з найважливіших цілей, що переслідувалися нами при 

створенні і вивченні колекції, є виявлення межі толерантності виду до умов культури та 

відбір форм, які в змінених умовах мають високі господарські якості. 

Чебрець (Thymus L.) — один з найбільших і складних у таксономічному відношенні 

рід родини Губоцвітих (Lamiaceae). Всі представники цього роду — це низькорослі 

ароматичні кущики і напівкущики, «трава» яких використовується для лікувальних цілей як 

дезінфікуючий, знеболюючий, антисептичний засіб, а також як цінні пряні, ароматичні та 

ефіроолійні рослини в парфумерній, харчовій промисловості, більшість з них є хорошими 

медоносами. Деякі види, що мають красиві квіти, перспективні у використанні для 

озеленення, як грунтопокривні рослини тощо. Тому, виникає необхідність у формуванні 

колекції роду Чебрець, як для вивчення, так і для практичного застосування.  

Для комплексного вивчення було використане генетичне багатство роду, в якому, у 

прихованій формі, можуть міститися властивості, що забезпечують виживання організму у 

змінених умовах існування, не лише антропогенного, а й природного походження. Для 

розширення колекційного різноманіття залучали дикорослі форми з популяцій, що різко 

відрізняються між собою за морфологічними, фізіологічними, екологічними  

особливостями та врожайними показниками тощо (рис.3 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Частка зразків видів ознакової колекції чебрецю 
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При формуванні колекції за основу брали наступні ознаки: висота плодючих пагонів, 

довжина суцвіття, тривалість цвітіння, нектаропродуктивність, вміст фруктози в нектарі, 

стійкість до шкідників (цикади: Eupteryx atropunctata G., Empoasca flavescens F., 

Psammotettix striatus L.; клопи: Lygus rugulipennis Popp., Dolycoris bacearum L., Lygus 

pratensis L.), стійкість до хвороб (кореневі гнилі: Fusarium sp), посухостійкість, 

морозостійкість, вміст ефірної олії в сировині (у перерахунку на повітряносуху масу трави), 

вміст тимолу в ефірній олії, урожайність сировини. Виділено зразки-еталони з різним 

рівнем прояву цих ознак. За результатами вивчення з колекції виділено зразки — джерела 

цінних господарських ознак (табл.4.). 

 

Таблиця 4. Джерела цінних господарських ознак роду Thymus L. 

Ознака Рівень 

прояву 

Номер 

Національного 

каталога 

Назва зразка  

еталона 

1 2 3 4 

Висота плодючих пагонів, см  > 30,0 UG9500077 

UG9500028 

Tm 42 

Tm 88 

Довжина суцвіття, см  > 10,0 UG9500034 Tm 64 

Тривалість цвітіння, діб  > 40 UG9500077 Tm 42 

Нектаропродуктивність, мг  0,4–0,5 UG9500040 Tp 75 

Вміст фруктози в нектарі, %  31–40 UG9500075 Tm 63 

Стійкість до шкідників, б.   до 9 UG9500042 Tp 82 

Стійкість до хвороб, б.  до 9 UG9500033 Tt 96 

Посухостійкість, б.  до 9 UG9500033 Tt 96 

Морозостійкість, б.  до 9 UG9500035 Tp 68 

Вміст ефірної олії в сировині 

(від повітряносухої маси 

трави), % 

 0,41–0,55 UG9500028 Tm 88 

Вміст тимолу в ефірній олії, 

% 

 >50 UG9500008 Tpal 13 

Урожайність сировини, г/м
2
 9>70 UG9500028 Tm 88 

 

Сформована та зареєстрована в НЦГРРУ ознакова колекція чебрецю (Thymus) — 

(Свідоцтво про реєстрацію колекції генофонду рослин в Україні № 194 від 27 листопада 

2015 р., автори — Глущенко Л. А., Шевченко Т. Л.) налічує 25 зразків 5 видів: Thymus 

marchallianus Willd. — чебрець Маршалів; Th. pulegioides L. — чебрець блошиний; Th. 

dimorphus Klok. et Shost. — чебрець двовидовий; Th. pallasianus H. Br. — чебрець Паласів; 

Th. tauricus Klok. et Shost. — чебрець кримський, що походять з 8 областей України. 

Дослідження колекції ботанічного розсаднику визначається потребою сьогодення, а 

саме, необхідністю використання позитивного досвіду минулого щодо забезпечення 

сприятливих умов для розвитку вітчизняного лікарського рослинництва. Пріоритетними 

об’єктами вивчення колекційних зразків були види, занесені до Червоної книги України та 

списків регіональної охорони: Allium ursinum L., Arnica montana L., Gentiana lutea L., 

Convallaria majalis L., Adonis vernalis L. та види, місцезростання яких охоплювало субтропічну 

та інші зони колишнього СРСР: Aerva lanata L., Catharanthus roseus L., Scutellaria baicalensis 

Georgi, Phelodendron amurense Rupr, Aralia mandshurica Rupr et Maxim, Macleya cordata 

(Willd)R.Br., Podophyllum emodi L., Kalanchoe pinnata Lam., Eleutherococcus senticosus (Rupr 

et Maxim.) Maxim., Hedysarum alpinum L., Glycyrrhiza glabra L. та ін. 

Сформована колекція рідкісних та зникаючих рослин (близько 30 видів) з 

лікувальними властивостям, яка спрямована на збереження біорізноманіття і природних 

запасів цінних лікарських рослин та подальшої репатріації рослин в об’єкти природно-
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заповідного фонду України. Уведений в дію функціональний колекційно-

експериментальний реінтродукційний розсадник раритетних видів лікарських рослин 11-ти 

видів: Achillea glaberrima Klok, Asphodelina lutea (L.) Reichenb., Astragalus dasyanthus Pall., 

Atropa belladonna L., Eremurus spectabilis Bieb., Glaucium flavum Crantz, Glycyrrhiza 

glabra L., Lilium martagon L., Ornithogalum boucheanum (Kunth) Aschers., Paeonia 

tenuifolia L., Pulsatilla nigricans Storck., які можуть бути використані для збереження 

генофонду видів, занесених до Червоної книги України шляхом забезпечення їх 

відтворення в умовах ex situ та подальшої їх репатріації на території природно-заповідного 

фонду України. Визначено ефективні способи підготовки насіння до сівби та кращі способи 

розмноження. 

Укладено договори у правовому полі чинного природоохоронного законодавства з 

Національним природним парком «Кременецькі гори» (Тернопільська область) та 

Заказником місцевого значення «Катеринівський» природного заповідника «Михайлівська 

цілина» щодо співпраці з репатріації раритетних лікарських видів. 

У 2016–2018 роках проведено репатріацію червонокнижних видів: у Національному 

природному парку «Кременецькі гори» (Atropa belladonna L.), заказнику місцевого 

значення «Катеринівський» (Adonis vernalis L.), гідрологічному заказнику місцевого значення 

«Байрак» (Adonis vernalis L., Astragalus dasyanthus Pall., Atropa belladonna L., Paeonia 

tenuifolia L.). 

Колекція генофонду лікарських рослин ботанічного розсаднику — це справжня жива 

лабораторія із вивчення біологічних особливостей традиційних та нових видів лікарських 

рослин, яка слугує базою для щорічних практик студентів-фармацевтів з дисципліни 

«фармакогнозія» та проведення лекцій-екскурсій для зацікавлених осіб з вивчення 

лікарського рослинництва. Тут формуються колекції перспективних лікарських рослин 

аборигенної та іноземної флори з обмеженим чи мінімізованим ресурсним потенціалом, 

накопичується інформація про сезонний ритм розвитку й проходження фенологічних фаз 

цінних видів; збираються та вивчаються родові комплекси лікарських рослин; проводиться 

фітохімічний скринінг зразків генофонду.  

Крім трав’янистих видів, на ДСЛР проходять вивчення деревні й чагарникові види, 

що мають лікарські властивості. Активно формуються колекції та залучаються зразки родів 

Sambucus L., Berberis L. і Crataegus L.  

У 2011 році було прийнято рішення (восьмої сесії шостого скликання Полтавської обласної 

ради від 7 грудня 2011 р.) про присвоєння парку Дослідної станції лікарських рослин 

статусу «Дендрологічний парк місцевого значення», площею 7,6 га, з назвою «Лікарський 

сад», згідно традицій та спеціалізації установи. Видовий склад деревних насаджень налічує 

187 деревних видів і форм 46-ти родин. Найчисленнішими є родини Rosaceae (38 видів), 

Salicaceae (10), Caprifoliaceae (10), Cupressaceae (10), Oleaceae (9), Betulaceae (9), Pinaceae 

(9), Berberidaceae (7), Aceraceae (6), Juglandaceae (6), Celastraceaae (6), інші 23 родини 

представлені 2–5-ма родами, а решта 13 родин — по 1 роду.  

У парковому насадженні домінуючою групою є дерева, серед яких переважають 

листопадні — біля 64 %, вічнозелені — 7 %, листопадні кущі — 22 %, вічнозелені кущі — 

5 %, листопадні ліани — 2 %. 

Одним із резервів збільшення виробництва лікарської сировини для потреб хіміко-

фармацевтичної промисловості і аптечної мережі є селекція лікарських рослин. Основне 

завдання селекційної роботи — створення сортів з високою врожайністю сировини (листя, 

трави, суцвіть, коренів, плодів), з вмістом діючих речовин у сировині вищим за вихідний 

зразок чи створений раніше сорт, з підвищеною насіннєвою продуктивністю, чи 

урожайністю кореневищ (для м’яти), стійких до хвороб і шкідників, придатних до 

механізованої технології вирощування. 

У залежності від біологічних особливостей культури й вимог до її нових сортів, у 

селекційній роботі з лікарськими рослинами використовувались різноманітні методи. З 

більшістю культур на перших етапах застосовувався добір, який дозволяв повною мірою 
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використовувати різноманіття природних форм. На більш пізніх етапах використовували 

гібридизацію, інбридинг, мутагенез. 

Основним напрямом селекції лікарських рослин є підвищений вміст біологічно-

активних речовин. Крім напряму на підвищений вміст біологічно-активних речовин 

проводиться селекція на продуктивність (сировинну та насіннєву), стійкість до біотичних 

та абіотичних чинників, придатність до механізованої технології вирощування. 

Об’єктами селекційних досліджень за останні 4 роки було 11 видів лікарських 

рослин. До Реєстру сортів України на 2020 рік внесено 33 сорти лікарських культур 

селекції ДСЛР.  

У даний час проходять Державне сортовипробування чотири сорти лікарських 

культур селекції ДСЛР: собача кропива п’ятилопатева — сорт Оксамитова, козлятник 

лікарський — сорт Чародій, амі зубна — сорт Дебют, чорнушка дамаська — сорт Берегиня 

з підвищеним високим вмістом біологічно-активних речовин, високою урожайністю 

сировини та стійкістю до шкідників і хвороб. 

 

ВИСНОВКИ 

За результатом проведених досліджень з колекційними зразками лікарських видів 

сформовано базові, ознакові, навчальні та робочі колекції. Серед колекцій установи 

найширше представлено генетичне різноманіття родів м’яти, нагідок, ехінацеї та чебрецю.  

Базова колекція генетичних ресурсів м’яти нараховує 263 зразки і охоплює широкий спектр 

мінливості біологічногосподарських ознак, що дає змогу проводити добір зразків із 

заданими параметрами. У результаті вивчення колекції м’яти виділені зразки-еталони та 

джерела та господарськоцінних ознак, які можуть залучатися до селекційних програм: 

висока врожайність повітряносухого листя (35 ц/га) — UG0600301, високий вміст ментолу 

(87,6 %) — UG060005, високий вміст ефірної олії (4 %) — UG0600052, висока 

морозостійкість (9 б.) — (UG0600226), висока стійкість до іржі та павутинного кліща (9 б.в) 

— (UG0600262), висока стійкість до борошнистої роси (9 б.) — UG0600256. 

Із вивчених 126 зразків чотирьох видів колекції роду нагідки виділено 36 джерел за 

20 цінними ознаками, які будуть використані при створенні сортів з високими показниками 

врожайності сировини і насіння адаптованого до еколого-географічних умов України: 

висока насіннєва продуктивність, (20 г) — UG1000043, висока продуктивність повітряно-

сухих суцвіть (18 г) — UG1000032, високий вміст флавоноїдів (0,85 %) — UG0600030, 

висока стійкість до шкідників (9 б.) — UG1000043, висока стійкість до борошнистої роси 

(9 б.) — UG1000022, висока стійкість до посухи (9 б.) — UG1000043 тощо. 

Активно використовується в селекційному процесі колекція роду ехінацея, яка 

нараховує 29 зразків з 7 країн світу, і за результатами вивчення якої сформовано ознакову 

колекцію, виділено джерела цінних господарських ознак, що сприяє ефективності 

селекційної роботи зі створення сортів різних напрямків господарського використання: 

висока продуктивність трави (184 г) — (UG5600025), висока продуктивність коренів з 

кореневищами (96,2 г) — (UG5600033), висока продуктивність насіння (9,6 г) — 

(UG5600013), висока стійкість до шкідників і хвороб (9 б.) — UG5600013, висока стійкість 

до вірусних захворювань (9 б.) — UG5600026, ранньостиглість (тривалість вегетаційного 

періоду 180 діб) — UG5600030.  
За результатом проведених досліджень з колекційними зразками чебреців створено 

ознакову колекцію, виділені джерела та еталонні зразки з високим рівнем прояву 

господарськоцінних ознак, які можуть бути використані як у селекційному процесі, 

подальшому поглибленому вивченні, так і для практичного застосування: висока 

врожайність повітряносухої сировини (70 г/м
2
) — UG9500028, високий вміст ефірної олії в 

сировині (0,55 % ) — UG9500028, високий вміст тимолу в ефірній олії (50 %) — 

UG9500008, висока стійкість до шкідників (9 б.) — UG9500042, висока стійкість до хвороб 

(9 б.), висока до посухостійкість (9 балів) — UG9500033. 
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Сформована колекція рідкісних та зникаючих рослин (близько 30 видів) з лікувальними 

властивостям, яка спрямована на збереження біорізноманіття і природних запасів цінних 

лікарських рослин та подальшої репатріації рослин в об’єкти природно-заповідного фонду 

України. Активно формуються колекції та вивчаються зразки деревно-чагарникових видів 

родів Sambucus L., Berberis L. і Crataegus L. 
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ГЕНЕТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ  

 
Цель. Изучение образцов новых лекарственных растений, формирование и 

приумножение коллекций, использование ценных образцов генофонда в селекционной 
работе и коллекций в учебной и просветительской деятельности. 

Результаты и обсуждение. Приведены результаты многолетней научно-
исследовательской работы по созданию коллекций лекарственных и эфиромасличных 
растений, использованию их в селекционном процессе, учебной и просветительской 
деятельности. Коллекция ботанического питомника Опытной станции насчитывает 990 
образцов, относящихся к 436 видам 254 родов 69 семейств. Наиболее полно представлены 
роды: Mentha L. — 13 видов (263 образца), Thymus L. — 11 видов, Salvia L. — 6, Echinacea 
Moench — 6 (29 образцов) и другие. Коллекцию составляют образцы из 22 стран мира: 
Украины - 605, России — 29, Германии — 22 Болгарии — 12, в США — 11, Франции - 5 и 
др. Сформированы и зарегистрированы в НЦГРРУ учебные коллекции мяты и 
лекарственных растений, признаковые коллекции календулы, тимьяна, эхинацеи, базовая 
коллекция мяты. Активно формируются коллекции и изучаются образцы древесно-
кустарниковых лекарственных видов родов Sambucus L., Berberis L. и Crataegus L. 
Выделенные образцы и источники хозяйственноценных признаков активно привлекаются к 
селекционной работе. С использованием образцов генофонда создано 10 новых сортов 
лекарственных растений: Новинками последних лет является ромашка далматская —сорт 
Ювілейна (2018), расторопша пятнистая - сорт Полтавка (2018), ноготки лекарственные — 
сорт Березотіцька сонячна (2020), марена красильная — сорт Струминка (2020). Благодаря 
проведенным экспедициям территорией 14 областей Украины собран генофонд ценных 
лекарственных видов для селекционного процесса и изучения: 720 образцов семян, 62 — 
посадочного материала, 43 — сырья, 691 гербарных листов. 

Выводы. В результате поисковых научно-исследовательских работ в Опытной станции 
лекарственных растений Института агроэкологии и природопользоания НААН созданы 
уникальные коллекции лекарственных и ароматических растений, образцы которых 
используются в селекционной работе, учебной и просветительской деятельности, а также для 
сохранения биоразнообразия культивируемых и дикорастущих растений.  

Ключевые слова: генофонд, сохранение, коллекции, источники признаков, 
лекарственные растения. 
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GENETIC DIVERSITY OF MEDICINAL PLANTS 

 

Aim. To study accessions of new medicinal plants, to form and augment collections, to use 

valuable accessions of the gene pool in breeding and collections for educational and outreach 

activities. 

Results and Discussion. We present results of multi-year research work on creating 

collections of medicinal and essential-oil-bearing plants, their using in breeding, training and 

educational activities. The collection of the Botanical Nursery of the Experimental Station totals 

990 samples belonging to 436 species of 254 genera of 69 families. The following genera are most 

fully represented: Mentha – 13 species (263 samples), Thymus L. – 11 species, Salvia L. – 6, 

Echinacea Moench – 6 (29 samples), etc. The collection consists of accessions from 22 countries: 

605 from Ukraine, 29 from Russia, 22 from Germany, 12 from Bulgaria, 11 from the USA, 5 from 

France, etc. Training collections of mint and medicinal plants, trait collections of calendula, 

thyme, and echinacea and the basic collection of mint were formed and registered with the 

NCPGRU. Collections are dynamically being formed, and accessions of tree/shrub medicinal 

species belonging to the genera Sambucus L., Berberis L. and Crataegus L. are being studied. 

Selected accessions and sources of economically valuable traits are constantly involved in 

breeding. Ten new varieties of medicinal plants were originated from the gene pool accessions 

variety Yuvileina (2018) – from Dalmatian chamomile , variety Poltavka (2018) – from blessed 

milk thistle, variety Berezotitska Soniachna (2020) – from pot marigold, variety Struminka (2020) 

– from dyer's-madder. Acquisition companies in 14 regions of Ukraine resulted in gathering the 

gene pool accessions of valuable medicinal species for breeding and investigating: 720 seed 

samples, 62 planting material samples, 42 raw material samples and 691 herbarium specimens. 

Conclusions. The exploratory research at the Experimental Station of Medicinal Plants of 

IAEM NAAS allowed building up unique collections of medicinal and aromatic plants, accessions 

of which are used in breeding, training and educational activities, as well as to preserve the 

biodiversity of domestic and wild plants.  

Keyword: gene pool, preservation, collections, sources of traits, medicinal plants. 
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КОЛЕКЦІЯ ГОРІХОВИХ КУЛЬТУР ДЕНДРОЛОГІЧНОГО 

ПАРКУ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "УСТИМІВСЬКИЙ" 

 
У статті наведені результати формування колекції горіхових культур та 

акліматизації її зразків в умовах дендрологічного парку «Устимівський». 

Сформовано колекцію горіхових культур, що включає в себе п’ять видів роду 

Juglans, вісім видів роду Corylus, два види роду Amygdalus і низку малопоширених 

культур. Виявлено, що найкраще себе почувають в умовах парку Juglans 

mandshurica Maxim., J. regia L. Xanthoceras sorbifolium Bge. та кущові види роду 

                                                           

© Білик О.М., Харченко Ю.В. 
 


