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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.  
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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 
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Corylus. Для розведення в південному лісостепу і посушливих степах 

рекомендувалася Corylus colurna L. Проте останні спостереження за станом рослин 

вказують на негативний вплив змін клімату на розвиток окремих особин цього виду.  

З нетрадиційних горіхових культур для широкого розповсюдження придатні 

Xanthoceras sorbifolium та Ginkgo biloba. Для популяризації горіхових культур зразки 

рекомендується ввести в асортимент рослин, що придатні для вирощування на 

присадибних ділянках та озеленення.   

Ключові слова: горіхові культури, інтродукція, акліматизація, колекція, 

інвентаризація, традиційні культури, нетрадиційні культури. 

 

ВСТУП 
На сьогодні актуальним є надійне забезпечення населення продовольством, а 

переробної промисловості — сировиною розлинного походження. У вирішенні цієї 

проблеми важлива роль відводиться плодівництву та відносно "новій" його галузі – 

горіхівництву. Горіхові — це джерело повноцінних жирів (58–77 %), вуглеводнів (5–25 %) 

та білків (12–25 %), вітамінів В1, А, В2, К, Е, С. Білки горіхів належать до повноцінних, бо 

вміщують до 50% незамінних амінокислот. Горіхи вживають у свіжому вигляді, 

використовують у кондитерській промисловості. Вони мають важливе лікувальне значення. 

За результатами аналізу природно-кліматичних умов України виділено чотири зони 

поширення горіхових садів: високоефективного виробництва, ефективного виробництва, 

простого відтворення та нетоварного виробництва (культура може рости на присадибних 

ділянках для потреб власників і озеленення територій). Водночас, сприятливі ґрунтово-

кліматичні умови, позитивний досвід вивчення колекцій горіхових культур у наукових 

установах та в приватних господарствах населення свідчать про актуальність та 

своєчасність досліджень природно-економічного потенціалу України для розвитку 

промислової культури не тільки горіха грецького та ліщини, а й інших малопоширених 

нетрадиційних культур.  

Горіхоплідним культурам належить особлива роль у підвищенні ефективності 

використання земельних ресурсів в умовах розвитку процесів деградації та інших 

негативних тенденцій у змінах стану ґрунтового покриву охорони і раціонального 

використання сільгоспугідь. Горіхоплідні культури є досить невибагливими до якості 

ґрунтів. Тому їх рекомендують вирощувати на еродованих ґрунтах. Протиерозійні 

властивості кореневої системи горіхів гарантують те, що малопродуктивні землі надалі 

деградувати вже не будуть. 

До групи горіхових культур належать плодові породи помірної та субтропічної зон з 

різних ботанічних родин. Згідно однієї з сучасних класифікацій (за Меженським В. М.), до 

горіхових належать рослини, що мають плоди горіх, кістянкоподібний горіх, жолудь, 

крилатка, сім'янка: горіхоплоді — Fagaceae, Corylaceae, Juglandaceae, Ulmaceae (Ulmus), 

Rutaceae (Ptelea), Oleaceae (Fraxinus); двокрилатка, калачик, коробочка: коробчасті — 

Aceraceae, Hamamelidaceae, Hippocastanaceae, Malvaceae (Malva), Staphyleaceae, 

Sapindaceae, Rutaceae (Euodia, Zanthoxylum); біб: бобові — Caesalpiniaceae, Fabaceae; 

кістянка, піренарій, багатогорішок, листянка, гарбузина, карцеруля: різноплоді —

Anacardiaceae (Pistacia), Cucurbitaceae (Citrullus colocynthis), Nelumbonaceae, 

Nymphaeaceae, Rosaceae (Amygdalus та ін.), Tiliaceae у яких в їжу використовують, як 

правило, насіння. Вони здебільшого характеризуються твердим мезокарпієм. У групі 

горіхові бобові їстівне значення окрім насіння мають також стулки бобів. За мірою 

доместикації та тривалістю культури їх розподіляють на дикорослі рослини, традиційні і 

нетрадиційні (малопоширені) культури [1].  

Окремо слід виділити голонасінні види: такі як Ginkgo biloba та деякі представники 

роду Pinus L. насіння яких використовується в якості «горіхів». Оскільки рослини відділу 

голонасінних не мають плодів, вони не підпадають під визначення плодові культури. 
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Мета роботи: охарактеризувати різноманіття горіхових культур з точки зору 

ефективності  інтродукції в умовах південного лісостепу України. 

 

МАТЕРІАЛИ, МЕТОДИ ТА УМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Об'єкт досліджень — колекція деревних та чагарникових порід Державного 

дендрологічного парку "Устимівський". Парк закладений за систематичним принципом з 

урахуванням естетичних і екологічних аспектів. На окремих ділянках різних форм і 

розмірів зібрані рослини споріднених родів та видів. На кожній куртині дерева й чагарники 

зростають або окремими групами, між якими залишені ділянки для газонів і галявин, або 

повністю займають усю площу. Колекція деревних і чагарникових порід дендропарку (8465 

рослин, з них горіхових — 2710 рослин) підтримується в живому стані. 

Розташований парк на високому рівному, відкритому, цілком безлісому 

Полтавському плато лівобережних терас р. Дніпра, має незначний нахил до заходу. Ґрунт  

середньосуглинний солонцюватий потужний чорнозем з вмістом гумусу до 3,84 %. За 

агрокліматичним районуванням, дендропарк знаходиться на межі центральної теплої зони 

недостатнього зволоження і південної дуже теплої посушливої зони. Унаслідок цього цей 

район частіше за інші центральні райони лісостепу підлягає згубному впливові вітрів-

суховіїв, а рослини потерпають від порушення водного балансу.  

Географічні координати: 49°18' північної широти та 35°14' східної довготи. Висота 

над рівнем моря становить 94 м. Клімат помірно континентальний, з нестійким 

зволоженням. Середньорічна температура повітря 8,2
о
С. Абсолютний максимум 

температури повітря 37,5
о
С, абсолютний мінімум −36,0

о
С. Кількість днів із сніговим 

покривом 70 – 110. Висота снігового покриву 20–60 см. Ґрунт взимку промерзає до 64–

112 см. Спостерігаються часті безсніжні зими з різким коливанням температури повітря. 

Суховії бувають 2–3 рази на рік. Кількість опадів коливається від 253,8 мм до 777,4 мм за 

рік. У весняно-літній період відзначаються періоди без дощів’я (до двох-трьох місяців). 

Підґрунтові води залягають на глибині 10–18 м. Водний режим ґрунтів забезпечується за 

рахунок снігових та дощових вод.  

Усе це підкреслює унікальність колекції дендропарку позаяк більшість видів, що 

зростають у ньому, у природних умовах перебувають у зонах із надмірним зволоженням та 

незначним сезонним коливанням температур. 

Наукова робота проводиться згідно методик науково-дослідних вітчизняних і 

іноземних установ. Спостереження та дослідження зразків колекції проводяться згідно 

«Инструкции для основных фенологических наблюдений над древесными и 

кустарниковыми породами» [2], "Наблюдения и научная документация в арборетуме ГНБС 

(перечень)" [3] та "Указаний по фенологическим наблюдениям и биометрическим 

измерениям в арборетуме ГНБС" [4], розроблених у відділі дендрології та декоративного 

садівництва Державного Нікітського ботанічного саду.  
 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

Понад 125 років у дендрологічному парку загальнодержавного значення 

"Устимівський" проводяться дослідження адаптації деревних та чагарникових порід до 

умов лівобережного лісостепу України. Для моніторингу кількісного та якісного складу 

зразків Устимівського дендропарку систематично проводяться інвентаризації колекції. 

Нажаль офіційних відомостей про те звідки були інтродукавані рослини В. В. Устимовичем 

не збереглося. Усі дані, якими оперують на даний час — це усні розповіді колишнього 

панського старшого садівника С. М. Трахтенберга (працював у парку з 1893 по 1941 рр.) 

записані з його слів К. С. Сич.  

Перша наукова інвентаризація була проведена в 1922 році І. І. Біликом. Результати 

інвентаризації були відображені в статті "Устимівський ботанічний садочок" [5]. У 

1929 році ретельну перевірку колекції провів професор Б. В. Сидорченко [6]. Найбільш 

повне і всебічне дослідження дендрофлори парку здійснив відомий український ботанік 
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О. Л. Липа у 1936 році. Перша післявоєнна інвентаризація проводилась у липні 1952 році 

науковим співробітником Центрального республіканського ботанічного саду Академії наук 

УРСР О. В. Плєтєньовим. За його даним у парку нараховувався 171 вид рослин [7, 8, 9]. 

Виходячи з цього, потрібні були екстрені та ефективні заходи по відновленню видового 

складу дендрарію. Вже в 1970 році в парку зростало 476 видів, різновидів, форм і сортів 

деревно-чагарникових рослин [10]. До каталогу світової колекції ВІР (випуск 147), що 

вийшов з друку в 1975 році під редакцією кандидата біологічних наук Т. Г. Тамберг, було 

внесено 490 таксономічних одиниць рослин [11]. 

В Україні промислове значення мають такі горіхоплідні культури як Juglans regia L. 

(горіх грецький), Corylus avellana L. (ліщина звичайна), C. colurna L. (ліщина деревовидна) 

та C. maxima Mill. (ліщина велика чи фундук). У південних областях — Amygdalus 

communis L. (мигдаль звичайний), у Криму та Закарпатті також Castanea sativa Mill. 

(каштан посівний). Крім того у колекціях ботанічних садів та дендрологічних парків 

зростають як традиційні, так і малопоширені (нетрадиційні) види горіхових та 

горіхоплідний культур: Carpinus betulus L. (граб звичайний), Pterocarya pterocarpa (Michx.) 

Kunth (лапина крилоплода), Fraxinus exelsior L. (ясен звичайний), Hamamelis virginiana L. 

(гамамеліс віргінський), Zanthoxylum alatum Roxb. (зантоксилюм крилатий), Koelreuteria 

paniculata Laxm. (кельрейтерія золотиста), Staphylea pinnata L. (клокичка периста), 

Gymnocladus dioecus (L.) C.Koch (бундук канадський), Gleditsia triacanthos L. (гледичія 

звичайна), Caragana arborescens Lam. (карагана деревовидна), Robinia pseudoacacia L. 

(робінія псевдоакація), Cercis siliquastrum L. (церцис європейський), Xanthoceras sorbifolium 

Bge. (ксантоцерас горобинолистий), Ginkgo biloba L. (гінкго дволопатеве), окремі види 

родів Fagus L. (бук), Juglans L. (горіх), Ulmus L. (в’яз), Carya Nutt. (карія), Quercus L. (дуб), 

Acer L. (клен), Tilia L. (липа), Amygdalus L. (мигдаль), Pistacia L. (фісташка), Сeltis L. 

(каркас) тощо. 

Аналіз матеріалів інвентаризацій колекції Устимівського дендропарку, що 

проводились у 1927, 1937, 1952, 1975, 2002, 2013 та 2018 роках, показує, що колекція 

горіхоплідних культур, сформована в парку, включає в себе п’ять видів роду Juglans, 8 

видів роду Corylus, два види роду Amygdalus. Крім того до колекції залучено понад 100 

видів малопоширених нетрадиційних горіхових культур таких як Xanthoceras sorbifolium, 

Ginkgo biloba,  Staphylea pinnata L. та ін.  

Результати наукового літературного пошуку відомостей про кількісний та якісний 

стан колекції горіхоплідних культур дендрологічного парку загальнодержавного значення 

«Устимівський» у 1929–1972 роках відображено в таблиці 1.  

На сьогодні непогані результати щодо адаптації до природних умов Устимівки 

показали такі представники роду Juglans: J. mandshurica Maxim. (горіх маньчжурський), 

J. cinerea L. (горіх сірий), J. nigra L. (горіх чорного) та  J. regia L. (горіх грецький). В 

умовах Устимівського парку J. rupestris Engelm. ex Torr. (горіх скельний) росте повільно, 

часто підмерзає, швидко випадає зі складу насаджень. Тому його постійно потрібно 

відновлювати у колекції. В умовах парку зрідка трапляється самосів J. сinerea  та J. regia. 

Малопоширені види роду Juglans привертають увагу не лише як продовольчі культури. Так, 

деревина J. nigra L. (шоколадно-коричнева, щільна, тверда, міцна, добре обробляється й 

полірується) належить до найбільш цінних порід червоного дерева. Використовується для 

виготовлення дорогих сортів меблів. Довговічність дерева становить 400 років. Цей вид є 

гарною породою для створення парків і скверів, озеленення шосейних доріг. Juglans 

cinerea L. (довговічність до 150 років) вважається найбільш морозостійким у порівнянні з 

усіма іншими видами Juglans, проте менш посухостійкий. На території України 

представлений поодинокими деревами в ботанічних садах і дендропарках.  

З родини Corylus широке розповсюдження в Україні отримали С. avellana L. (ліщина 

звичайна), С. maxima Mill. (ліщина велика або фундук) та C.  colurna L. (ліщина 

деревовидна). У 1952 році О. В. Плєтєньов [8] для розведення в південному лісостепу і 

посушливих степах рекомендував C. colurna, що виявляв в умовах Устимівки виключно 
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Таблиця 1. Характеристики стану рослин горіхових культур (1929–1972 рр.) 

Назва культури 
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Ginkgo biloba 8 3 
 

8 
Пень діаметром 20 

см       

Xanthoceras 

sorbifolia     
10 3 

   
30 3 1,5 10 

Carpinus 

betulus 
25 7 0,3 18 45 13 0,3 25 

 
65 13 9 31 

Corylus colurna 35 14 0,6 
 

45 16 0,5 44 
 

65 18,5 13 68 

Fagus silvatica 20 4 
  

Загинуло 

Caria 

condiformis 
30 10 0,4 22 45 15 0,3 38 18 65 17 10 42,5 

Caria alba Всохло у 1929 р. 

Juglans cinerea 27 6,5 0,3 15 47 8 0,2 28 10 67 9,5 11 35,5 

Juglans regia 25 12 
 

25 
     

Рослини різного віку та 

бонітету 

Amygdalus 

triloba          
11 3 2 до 3 

 

хороший ріст і рясне плодоношення. Проте в останні 10 років у зоні розташування 

Устимівського дендропарку відмічалися довгі періоди бездощів'я на тлі високих 

температур повітря та на поверхні ґрунту. Це призвело до суховершинності та всихання 

дерев. Не зважаючи на заходи, що проводились для покращення стану (полив, внесення 

добрив, обкопування пристовбурових кіл), три особини ліщини деревовидної (1910 р. 

посадки) — у 2017 році загинули. Слід відзначити, що одна рослина C. colurna, яка була 

висаджена в тому ж 1910 році, але окремо, на сьогодні має задовільний стан. Імовірніше за 

все, до загибелі рослин призвели не лише погодні умови, а й конкуренція (рослини 

висаджені без урахування площі живлення). Кущові види С. avellana та її форми ('Purpurea', 

'Laciniata') і С. pontica C. Koch. (ліщина понтійська) виявилися більш адаптованими до змін 

клімату. З 1970 по 2008 роки в парку зростала C. cornuta Marsh. (ліщина рогата), проте, 

через зменшення річної кількості опадів та збільшення числа днів з суховіями зразок 

загинув. 

З представників роду Amygdalus у парку зростають А. triloba Ricker. ((мигдаль 

трилопатевий звичайна і махрова форми) та A. nana L. (мигдаль степовий). Ендемічний 

степовий вид A. nana може бути рекомендований у схрещуваннях на зимостійкість та 

підвищений вміст алкалоїду амигдаліну (до 4,5 %). Суто як декоративний вид 

використовується А. triloba. Проте, через надмірне враження хворобами (церкоспороз, 

оранжева плямистість, курчавість листя, опік) рослини втрачають декоративність. 

Не одноразовими були спроби інтродукувати до колекції Устимівського парку такі 

види як Carya alba (L.) C. Koch. (карія біла), Pterocarya pterocarpa (Michx.) Kunth ex Iljinsk. 

(лапина крилоплода), Fagus sylvatica L. (бук лісовий) та Castanea sativa Mill. (каштан 

посівний). При цьому слід відзначити, що в умовах парку, ці види швидко гинули 

(протягом 3 – 5 років з моменту посадки). Це пов'язано перш за все із природно-

кліматичними умовами території розташування парку. Факторами, що впливають на стан та 

успішність акліматизації конкретних видів, є кількість опадів, часті повітряні та ґрунтові 

посухи, систематичне чергування відлиг (до +7
0
С) з морозами (до −25

о
С) у зимовий період. 
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У травні 2019 року до колекції було залучено дві рослини каштану посівного. Наразі зразки 

проходять первинну акліматизацію. В умовах «Рекреаційного центру "Криворудський"» (с. 

Крива Руда Семенівського р-ну Полтавської обл.), що розташований за 30 км від 

дендропарку "Устимівський", з 1985 року зростає Pterocarya рterocarpa — плодоносить та 

дає кореневу порость. Проте дерево знаходиться у незадовільному стані (багато сухих 

гілок, незначні річні прирости).   
Окремо слід звернути увагу на кедрові сосни, що відносять до цінних горіхових 

видів. В Україні кедрові сосни не отримали значного поширення. У природних умовах 

гірських лісах Карпат зрідка зустрічається Pinus cembra L. (сосна європейська). Інші три 

види кедрових сосен (P. sibirica Du Tour (сосна сибірська), P. koraiensis Sieb. et Zucc. (сосна 

корейська), P. pumila (Pall.) Regl. (сосна кедровий стланик)) представлені окремими 

деревами в колекціях дендропарків та ботанічних садів. Неодноразові спроби залучити до 

колекції Устимівського парку кедрові сосни не принесли позитивного результату. Часті 

суховії та низька відносна вологість повітря (нижче 40%) у весняно-літній період негативно 

впливають на розвиток рослин.  

До малопоширених нетрадиційних горіхових культур, що зростають у дендропарках 

і ботанічних садах і можуть бути рекомендовані для широкого розповсюдження у 

лісостеповій та степовій зонах, можна віднести Xanthoceras sorbifolium та Ginkgo biloba. В 

Японії та Китаї насіння цих видів вважають делікатесами.  

На сьогодні у багатьох дендропарках, ботанічних садах та на приватних садибах 

зростають пересаджені з дендропарку «Устимівський» сіянці Xanthoceras sorbifolium. 

Уперше в колекції парку X. sorbifolium згадується в матеріалах інвентаризації 1952 року 

(О. В. Плєтєньов). Там зазначено, що в парку зростають десятирічні рослини. На сьогодні в 

парку зростає понад 100 рослин різного віку. Переважна більшість — це старі кущі 

висотою 3 – 4 м та з діаметром стовбурів до 10 см. В умовах парку рослини починають 

квітувати з трирічного віку. Рослини досить посухостійкі, але підмерзають у суворі зими. 

Морозостійкість, за деякими даними, до −30
о
С, але низька зимостійкість. До 2004 року 

X. sorbifolium з колекції дендропарку розмножувався лише насінням, що висівалося на 

постійне місце зростання, оскільки горіх дає сильний стрижневий корінь, що ускладнє 

подальшу успішну пересадку [12]. Насіння не має органічного періоду спокою, тому 

проростає відразу після посіву. З огляду на це рекомендується висівати у весняні місяці 

(висіяне восени не завжди перезимовує). Глибина загортання 4 – 5 см. Близько половини 

(30 – 60 %) пророслого насіння утворює етиольовані рослини, які гинуть через 1 – 1,5 

місяці після появи сходів. Схожість насіння зберігається до 1,5–2 років. Лабораторна 

схожість 98–100%, польова — від 20 до 66 %.  

Уперше в Устимівському дендропарку Ginkgo biloba було висаджене в 1906 році 

[13]. Проте під час інвентаризації 1952 року на місці посадки виявлений пеньок діаметром 

20 см [7, 8]. Поновлення в колекції Устимівського дендропарку відбулося в 1996 році. Було 

висаджено чотири екземпляри G. biloba. Саджанці отримали з Національного ботанічного 

саду ім. М. М. Гришка. Висаджені в досить невдалому місці наразі рослини мають 

незадовільний стан. Вони пригнічені та вкриті лишайниками. У жовтні 2018 року з нагоди 

125-річчя парку було висаджено три рослини G. biloba. Садженці вирощені на місцевому 

розсаднику з насіння, що були отримано у 2013 році з Полтавської державної аграрної 

академії (ПДАА). 

У листопаді 2011 року до Устимівського дендропарку було передано насіння G. 

biloba. Частина насіння була висіяна під зиму (у розсадник), а для частини проводилась 

двоетапна стратифікація (3 місяці за +16 – 20
о
С, далі за +2 – 7

о
С — до весни). Сходів не 

отримали. У 2012 році окремо закладені ділянки сіянців G. biloba з насіння, зібраного у 

парках при ПДАА та агробіостанції. Частину насіння висіяли під зиму на інтродукційно-

карантинному розсаднику, частину — у холодному розсаднику, де насінню забезпечувався 

регулярний полив, а для частини насіння була проведена стратифікація (грудень-березень 

за температури +2…10
о
С, з 1 квітня — у зволоженому мохові, при кімнатній температурі). 
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Отримали наступні результати: з насіння висіяного на ІКР сходів не отримали; з насіння у 

холодному розсаднику отримали 52 сіянці у кінці липня 2013 року. Схожість насіння, що 

пройшло стратифікацію, становила 10 %. Для насіння проводилась обов'язкова 

скарифікація (порушення зовнішньої насіннєвої оболонки). У листопаді 2015 року з ПДАА 

було передано 500 насінин G. biloba власної репродукції. Ураховуючи досвід попередніх 

років (2011–2013), для кращого проростання насіння була проведена стратифікація. 

Протягом грудня — березня насіння в перфорованих пластикових пляшках знаходилося в 

погребі за температури +2…+10
о
С. З квітня — у зволоженому мохові, за кімнатної 

температури (на підвіконні у лабораторному корпусі). Також проводилась обов'язкова 

скарифікація. При цьому виявилося, що схожість насіння становила лише 2 %, тоді як у 

2013 році — 10 %.  

Загалом на території Полтавської області зараз зростає значна кількість рослин G. 

biloba. Частина з них вступила в генеративну фазу розвитку. На Полтавщині зростають  три 

жіночі екземпляри G. biloba, що наразі плодоносять (на територіях — агробіостанції 

Полтавського національного педагогічного університету, Полтавської державної аграрної 

академії, Вавиловіарію — меморіального парку М. І. Вавилова (Полтавська державна 

сільськогосподарська дослідна станція).  

 

ВИСНОВКИ 

За результатами аналізу природно-кліматичних умов України виділено чотири зони 

поширення горіхових садів: високоефективного виробництва, ефективного виробництва, 

простого відтворення та  нетоварного виробництва (культура може рости на присадибних 

ділянках для потреб власників і озеленення територій).  Горіховим культурам належить 

особлива роль у підвищенні ефективності використання земельних ресурсів в умовах 

розвитку процесів деградації та інших негативних тенденцій у змінах стану ґрунтового 

покриву, охорони і раціонального використання сільгоспугідь.  

На сьогодні колекція горіхоплідних культур, що сформована у парку, включає в себе 

п’ять видів роду Juglans, вісім видів роду Corylus, два види роду Amygdalus та понад 120 

видів малопоширених нетрадиційних горіхових культур таких як Xanthoceras sorbifolium, 

Ginkgo biloba, Staphylea pinnata, Caragana arborescens, Cercis siliquastrum та ін.  

На сьогодні непогані результати щодо адаптації до природних умов Устимівки 

показали такі представники роду Juglans такі як J. mandshurica Maxim. (горіх 

маньчжурський), J. cinerea L. (горіх сірий), J. nigra L. (горіх чорного) та J. regia L. (горіх 

грецький). В умовах Устимівського парку J. rupestris Engelm. ex Torr. (оріх скельний) росте 

повільно, часто підмерзає швидко випадає зі складу насаджень.  

З родини Corylus широке розповсюдження в Україні отримали С. avellana L. (ліщина 

звичайна), С. maxima Mill. (лішина велика або фундук) та C.  colurna L. (ліщина 

деревовидна). Кущові види С. avellana та її форми ('Purpurea', 'Laciniata' ) і  С. pontica C. 

Koch. (ліщина понтійська)) виявилися більш адаптованими до змін клімату ніж деревні.  

Неодноразові спроби інтродукувати до колекції Устимівського парку такі види як 

Carya alba (L.) C. Koch. (карія біла), Pterocarya pterocarpa (Michx.) Kunth ex Iljinsk. (лапина 

крилоплода), Fagus sylvatica L. (бук лісовий) та Castanea sativa Mill. (каштан посівний) не 

принесли позитивних результатів. Це пов'язано перш за все із несприятливими для цих 

видів природно-кліматичними умовами території розташування парку.  

До малопоширених нетрадиційних горіхових культур, що зростають у дендропарках 

і ботанічних садах та можуть бути рекомендовані для широкого розповсюдження у 

лісостеповій та степовій зонах, можна віднести Xanthoceras sorbifolium та Ginkgo biloba.  

Для популяризації горіхових культур рекомендується вводити їх у асортимент 

рослин, що використовуються в озелененні, створювати багаторічні насадження на землях 

малопридатних для сільськогосподарського виробництва. 
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КОЛЛЕКЦИЯ ОРЕХОВЫХ КУЛЬТУР ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ "УСТИМОВСКИЙ" 

 

Цель. Цель работы – охарактеризовать разнообразие ореховых культур с точки 

зрения эффективности интродукции в условиях южной лесостепи Украины. 

Результаты и обсуждение. В коллекции древесных и кустарниковых пород 

Государственного дендрологического парка "Устимовский", насчитывающей 472 вида, 

ореховые культуры представлены более 120 видами. К ним относятся плодовые породы 

умеренной и субтропической зон из разных ботанических семейств. Климат в зоне 

расположения парка умеренно континентальный, с неустойчивым увлажнением, частыми 

бесснежными зимами с резким колебанием температуры воздуха. Суховеи бывают 2–3 раза 

в год. Количество осадков 254–777 мм в год. В весенне-летний период отмечаются периоды 

без дождей (до двух-трех месяцев). В результате изучения определены виды и формы 

перспективные для интродукции в таких условиях. Это представители рода Juglans: J. 

mandshurica Maxim. (орех маньчжурский), J. cinerea L. (орех серый), J. nigra L. (орех 

черный) и J. regia L. (орех грецкий). Corylus colurna (орех медвежий) проявляла 

исключительно хороший рост и обильное плодоношение. Однако в последние 10 лет 

деревья суховершинят и усыхают. Кустовые виды С. аvellana (ее формы 'Purpurea', 

'Laciniata') и С. pontica C. Koch. (лещина понтийская) оказались более приспособленными к 

изменениям климата. Эндемичный степной вид Amygdalus nana L. (миндаль степной) 

может быть рекомендован в скрещиваниях при селекции на зимостойкость и повышенное 

содержание алкалоида амигдалина (до 4,5 %). А. triloba Ricker. (миндаль. трехлопастной 

обычная и махровая формы) используется как декоративный вид. Однако, из-за 

чрезмерного поражения болезнями (церкоспороз, оранжевая пятнистость, курчавость 

листьев, ожог) растения теряют декоративность. Неоднократные попытки интродуцировать 

в коллекцию такие виды как Carya alba (L.) C. Koch. (кария белая), Pterocarya pterocarpa 

(Michx.) Kunth ex Iljinsk. (лапина), Fagus sylvatica L. (бук лесной) и Castanea sativa Mill. 

(каштан посевной) оказались неудачными: растения быстро погибали.  

Достигнуты успехи в интродукции и распространении в лесостепной и степной 

зонах Xanthoceras sorbifolium и Ginkgo biloba.  

Выводы. Выделенные в результате изучения ореховые культуры рекомендуется 

вводить в ассортимент растений, используемых в озеленении, создавать многолетние 

насаждения на землях малопригодных для сельскохозяйственного производства. 

Ключевые слова: ореховые культуры, интродукция, акклиматизация, коллекция, 

инвентаризация, традиционные культуры, нетрадиционные культуры. 
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NUT CROPS COLLECTION OF "USTYMIVSKYI" DENTROLOGICAL PARK 

 

Aim. The aim of the work is to characterize the diversity of nut crops in terms of the 

efficiency of introduction in the conditions of the southern forest-steppe of Ukraine. 

Results and Discussion. In the collection of tree and shrub species of the State 

Dendrological Park "Ustymivskyi" numbering 472 species, nut crops are represented by more than 

120 species. These include fruit species of temperate and subtropical zones from different 

botanical families. The climate in the area of the park is moderately continental with unstable 

humidity, frequent snowless winters with sharp fluctuations in air temperature. Dry winds are 2-3 

times a year. The amount of precipitation is 254-777 mm per year. In the spring-summer period, 

there are periods without rain (up to two to three months). As a result of the study, the species and 

forms promising for introduction in such conditions have been identified. These are 

representatives of the genus Juglans: J. mandshurica Maxim. (Manchurian walnut), J. cinerea L. 

(gray walnut), J. nigra L. (black walnut) and J. regia L. (walnut). Corylus colurna (bear hazelnut) 

showed exceptionally good growth and abundant fruiting. However, in the last 10 years, the trees 

have become dry top and dry. Shrub species C. avellana (its forms 'Purpurea', 'Laciniata') and C. 

pontica C. Koch. turned out to be more adapted to climate change. The endemic steppe species 

Amygdalus nana L. (steppe almond) can be recommended in crosses when breeding for winter 

hardiness and an increased content of the alkaloid amygdalin (up to 4.5%). A. triloba Ricker. 

(almond three-bladed, regular and terry forms) is used as a decorative type. However, due to 

excessive disease damage (cercosporosis, orange spot, curly leaves, burns), plants lose their 

decorative effect. Repeated attempts to introduce into the collection such species as Carya alba 

(L.) C. Koch. (pignut hickory), Pterocarya pterocarpa (Michx.) Kunth ex Iljinsk. (caucasian 

wingnut), Fagus sylvatica L. (common beech) and Castanea sativa Mill. (sowing chestnut) were 

unsuccessful: the plants quickly died. Success has been achieved in the introduction and 

distribution of Xanthoceras sorbifolium and Ginkgo biloba in the forest-steppe and steppe zones. 

Conclusions. It is recommended to introduce walnut crops isolated as a result of the study 

into the range of plants used in landscaping, to create perennial plantations on lands unsuitable for 

agricultural production. 

Keywords: nut crops, introduction, acclimatization, collection, inventory, traditional 

crops, non-traditional crops. 
 


