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РОБОЧА КОЛЕКЦІЯ ГЕНОФОНДУ ЛЮПИНУ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ 

ІНСТРУМЕНТ ВИКОРИСТАННЯ В СЕЛЕКЦІЙНИХ ПРОГРАМАХ 
  

Наведено результати трирічних досліджень з вивчення 285 зразків генофонду 

люпину Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового 

виробництва НААН різного еколого-географічного походження в умовах 

лівобережного Полісся України. Виділені джерела цінних господарських ознак стали 

основою робочої колекції люпину, де ознаки підібрані відповідно до умов регіону і 

сучасних напрямів селекції цієї культури. Сформована колекція включає 95 зразків 

люпину жовтого, білого та вузьколистого видів з різним проявом 11 цінних 

господарських ознак і рекомендована до використання, як генетична база та джерело 

цінного вихідного матеріалу при створенні нових, високопродуктивних, 

ранньостиглих сортів кормового люпину. Оцінку колекційних зразків проводили на 

звичайному та інфекційному фузаріозному фоні в польових та лабораторних умовах. 

За результатом було виділено зразки, що в середньому за роки досліджень 

характеризувалися ранньостиглістю, стійкість проти фузаріозу та антракнозу, 

достовірно переважали сорт-стандарт за продуктивність по насінню, зеленій масі та 

сухій речовині, а також виділялися за елементами продуктивності: кількість 

продуктивних пагонів, кількість насіння та бобів з рослини, кількість насіння в 1 

бобі, маса насіння з рослини, маса 1000 насінин. Було встановлено тісний 

кореляційний зв'язок між елементами продуктивності (маса насіння з рослини, 

кількість бобів та насіння з рослини) та загальною врожайністю насіння зразка з 
одиниці площі (r = 0,520 – 0,957), що дає можливість селекціонеру проводити 

непрямий добір, в тому числі, використовуючи дані робочої колекції. 

Ключові слова: генофонд, люпин, колекційний зразок, робоча колекція, 

ранньостиглість, урожайність, фузаріоз, антракноз. 

 

ВСТУП 

У зоні Полісся України, особливо на кислих дерново-підзолистих супіщаних і 

піщаних ґрунтах, поповнення балансу рослинного білка в кормовиробництві можливе за 

рахунок збільшення посівних площ кормового люпину, білок якого має високу якість і 

перетравність. Також, завдяки високій агротехнічній та агроекологічній цінності культури 

люпину, використання його в сівозмінах сприятиме енерго- і ресурсозбереженню, 

зниженню затрат при виробництві продукції рослинництва та тваринництва, підвищенню 

родючості ґрунту й охороні навколишнього середовища. 

У сільськогосподарському виробництві нашої країни найбільш поширені три види 

люпину: жовтий (Lupіnus luteus L.), білий (Lupіnus albus L.) та вузьколистий (Lupіnus 

angustіfolіus L.) [1,2]. Сьогодні, на жаль, не зважаючи на цінні якості і високі потенційні 

можливості люпину, використання його у виробництві обмежене. За даними Державної 
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служби статистики України посівні площі під люпином на зерно коливаються в межах 12 –

16 тис. га, на зелений корм та сидеральні цілі — 35 – 40 тис. га. 

Визначальним фактором при впровадженні та використанні люпину у 

сільськогосподарське виробництво, на нашу думку, є сорт. Саме недоліки існуючих сортів 

кормового люпину стримують його поширення. Пріоритетними напрямами при створенні 

нових сортів зараз (практично для всіх зон люпиносіяння) є селекція на ранньостиглість, 

високу продуктивність, посухостійкість, а також стійкість до основних хвороб. Для 

збільшення продуктивності та адаптаційних можливостей сорту необхідне розширення 

його генетичної основи. У селекційний процес культури слід залучати  матеріал з відомим 

спектром мінливості ознак. 

Успішність селекційної роботи з кормовим люпином значною мірою залежить від 

напрацювання цінного вихідного матеріалу, основна кількість якого створюється за 

допомогою внутрішньовидової гібридизації. А отже, першочерговим завданням в процесі 

селекції є виділення джерел та донорів цінних господарських ознак серед колекційних 

зразків різного еколого-географічного походження, які будуть використані як батьківські 

форми. 

Науковцями різних країн проведено дослідження з оцінки та систематизації 

генофонду люпину за морфологічними, біологічними та агрономічними ознаками. 

Селекціонерам пропонується ряд каталогів для використання в селекційній роботі. Разом із 

тим, йде поповнення колекцій генофонду люпину новими зразками, з новими ознаками, що 

вимагає постійного вивчення їх у різних ґрунтово-кліматичних умовах. 

Ураховуючи зазначене вище, нами було поставлено за мету вивчити колекційні 

зразки генофонду люпину за цінними господарськими ознаками та створити робочу 

колекцію з виділених джерел підібраних відповідно до умов зони Полісся України і 

сучасних напрямів селекції цієї культури. 

 

МАТЕРІАЛИ, МЕТОДИ ТА УМОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Матеріалом для досліджень були 150 зразків люпину жовтого (L. luteus L.), 95 —

люпину білого (L. albus L.) та 40 зразків люпину вузьколистого (L. angustіfolіus L.) з 

колекції Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва 

НААН (ІСМАВ) різного еколого-географічного походження. 

Дослідження проводилися у період з 2018 по 2020 роки на дослідному полі відділу 

наукового забезпечення агропромислового виробництва ІСМАВ НААН на звичайному та 

інфекційному фузаріозному фоні. Використовували польовий та лабораторний методи 

досліджень. 

Основні елементи агротехніки люпину в досліді, загально прийняті в зоні Полісся. 

Посів зразків проводили вручну, площа облікової ділянки становить 1,8 м2. Через 20 рядків 

розміщувався сорт-еталон. 

Фенологічні спостереження проводили згідно з методикою Держкомісії по 

сортовипробуванню сільськогосподарських культур [3]. Відмічалися фази розвитку рослин: 

сходи, цвітіння та дозрівання. Визначалася тривалість періодів розвитку сходи-цвітіння, 

цвітіння-дозрівання та всього вегетаційного періоду. Структуру врожайності зразків 

визначали методом пробного снопа з 15 рослин. Уражуваність фузаріозом та антракнозом 

визначали за методикою М. С. Корнійчука [4], Н. Н. Кирика і В. П. Безнощенко [5]. 

Класифікацію зразків за тривалістю вегетаційного періоду та стійкістю проти хвороб 

робили за міжнародним класифікатором СЕВ роду Lupinus L. (1983). 

Збір урожаю проводили вручну з підрахунком рослин на ділянці і подальшим 

обмолотом їх на молотарках МТП-300, МК-130. Статистичний аналіз експериментальних 

даних здійснювали загальноприйнятими методами за Б. А. Доспеховим, 1985 [6]. 
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Ґрунти поля, де розміщувалися досліди з вивчення колекційних зразків люпину, 

дерново-середньопідзолисті супіщані з середнім вмістом рухомих форм фосфору та калію 

(Р2О5 — 13,7; К2О — 9,1 мг на 100 г ґрунту) і слабокислою реакцією ґрунтового розчину 

(рН — 4,6 – 5,6). 

Для Чернігівської області характерний помірно-континентальний клімат, умови 

якого в цілому сприятливі для вирощування культури люпину. Погодні умови в роки 

досліджень, різнилися, як по рокам, так і значно відрізнялися від середньобагаторічного 

показника. Показовим є значне підвищення середньодобових температур протягом 

вегетації люпину. Спостерігалося суттєве переважання середньодобової температури 

повітря по місяцях (до 6,2 °С) і загалом за вегетацію (від 0,9 до 3,9 °С) над 

середньобагаторічними показниками. Також, надходження вологи протягом періоду 

активної вегетації культури (травень — липень), в 2018–2020 роках, було не рівномірним і 

значно відрізнялося від середньобагаторічної кількості опадів. Підсумовуючи слід сказати, 

що погодні умови мали значний вплив на ріст і розвиток рослин люпину, формування 

врожаю насіння і зеленої маси та враження хворобами. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

За результатами проведених у 2018–2020 роках досліджень, а також використовуючи 

дані ознакової колекції було створено робочу колекцію генофонду люпину, що містить 

джерела корисних ознак, які підібрані відповідно до умов зони Полісся України і сучасних 

напрямів селекції цієї культури. Дана колекція включає 95 зразків люпину жовтого, білого 

та вузьколистого видів з високим, оптимальним або низьким проявом таких господарсько-

цінних ознак: продуктивність по насінню, зеленій масі та сухій речовині, скоростиглість, 

стійкість проти фузаріозу та антракнозу. 

Всебічному вивченню в умовах лівобережного Полісся підлягало 285 колекційних 

зразків з 7 країн світу, зокрема 150 зразків люпину жовтого (L. luteus L.), 95 — люпину 

білого (L. albus L.) та 40 зразків люпину вузьколистого (L. angustіfolіus L.). Серед 

досліджуваних зразків 48 % були вітчизняного походження, 23 % — з Білорусії, 10 % — з 

Росії, 8 % — з Німеччини, 5 % — з Польщі, 4 % — з США та 2 % — з Литви. 

Скринінг генофонду колекції люпину за ознакою насіннєвої продуктивності і 

врожайності зеленої маси.  

При визначенні селекціонером важливості тієї чи іншої господарсько-біологічної 

ознаки, насіннєва продуктивність завжди залишатиметься пріоритетною серед основних 

селекційних ознак. Адже головним завданням сорту у виробництві є підвищення 

врожайності та покращення якості продукції. Результати досліджень різних вчених 

вказують на високий рівень потенційної врожайності насіння люпину (3,0 – 5,0 т/га), але у 

виробництві середня врожайність існуючих сортів залишається невисокою і становить 1,5 –

 3,0 т/га, залежно від виду. Серед причин – недоліки існуючих сортів, недотримання 

технології вирощування, різноманітність ґрунтово-кліматичних умов, а також окремі 

біологічні особливості люпину [7, 8]. 

Початковим етапом цілеспрямованої селекційної роботи на підвищення насіннєвої 

та вегетативної продуктивності є науково обґрунтований підбір вихідного матеріалу 

люпину — виділення джерел та донорів з генетично обумовленою високою 

продуктивністю. 

Урожайність зразків люпину обумовлюється двома величинами — продуктивністю 

рослин (за елементами структури врожайності) та кількістю їх з одиниці площі посіву. 

Вивчення генофонду люпину шляхом простого визначення і порівняння врожайності 

насіння, не дасть змогу повною мірою визначити потенціал продуктивності колекційних 

зразків. Процес формування врожаю насіння рослинами люпину можна охарактеризувати 

такими структурними елементами продуктивності, як кількість продуктивних пагонів та 
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бобів на рослині, кількість насінин в 1 бобі і на рослині, маса насіння з рослини і маса 1000 

насінин. 

Проаналізувавши колекційні зразки люпину за основними елементами насіннєвої 

продуктивності ми встановили, що в умовах лівобережного Полісся між зразками існує 

чітко виражена диференціація за кількістю (в середньому на рослині) продуктивних 

пагонів, бобів, насіння (зокрема в 1 бобі), маси насіння з рослини. 

Так, за ознакою кількості продуктивних галузок на рослині досліджувані зразки 

розподілилися на такі, що мали лише одну продуктивну галуку (крім головного суцвіття), а 

інші до 8 – 10 продуктивних пагонів. Найбільшу кількість продуктивних пагонів (7 і 

більше) у люпину жовтого мали колекційні зразки: Land sorte (Німеччина) — 8,3 

продуктивних пагонів на рослині; Afus (Польща) — 7,4; Смолянський мутант (Росія) — 7,2; 

WTD 6025 (Польща) — 7,1; Афус×Академiчний 1 (Білорусь) — 8,0; Промiнь (Україна) — 

7,9; Брянский 6 (Росія) — 7,1 та Гай (Україна) — 8,0 продуктивних пагонів на рослині. 

Серед зразків люпину білого найбільшою кількістю продуктивних галузок на рослині (8 і 

більше) характеризувалися: Носівський 3 (Україна) — 8,5 продуктивних пагонів на рослині, 

лiнiя 7460 (Україна) — 9,0; Туман (Україна) — 8,7, Борки (Німеччина) — 10,0, лiнiя 3039 

(Україна) — 8,5 та Мутант 49 (Росія) — 9,5 продуктивних пагонів на рослині. Серед зразків 

люпину вузьколистого за цією ознакою виділялися два сорти: Сидерат 38 (Росія) та 

Кармавы (Білорусь), що формували 5,5 та 5,0 продуктивних пагонів на рослині відповідно. 

Також було відмічено, що 80 % виділених зразків за даною ознакою 

характеризуються скоростиглістю. В той же час більшість пізньостиглих зразків формувала 

значно менше продуктивних галузок, ніж ранньостиглі. 

Особливістю культури люпину, як і всіх інших бобових, є можливість регулювання 

насіннєвої продуктивності окремої рослини шляхом збільшення кількості бобів, як на 

головному суцвітті, так і на бічних пагонах. Кількість бобів на рослині генетично 

обумовлена ознака, але також залежить від умов навколишнього середовища та 

можливостей генотипу [9]. Аналіз колекційних зразків люпину за ознакою «кількості бобів 

з рослини» показав, що кількість їх значно різнилася і коливалася — від 13 до 68 шт. 

Порівняно великою кількістю бобів з рослини (55 шт і більше) характеризувалися 10 

зразків люпину жовтого та 7 люпину білого (45 шт і більше). Це сорти та лінії люпину 

жовтого — Ярило, Золотий купол, Л8117, Л8136 (всі з України) та сорти люпину білого 

Щедрий 50, Серпневий, (Україна), Борки (Нiмеччина) і інші. Серед зразків люпину 
вузьколистого було виділено 9 сортів та номерів, що формували від 19 до 21 шт. бобів. 

Найбільшою кількістю бобів з рослини порівняно з іншими зразками характерзувалися: 

Грозинський 9 (Білорусь) — 21 біб на рослині, Миртан (Білорусь) — 20 бобів, Локомотив, 

С.Н.11/011, С.Н.11/02, С.Н.11/03 (всі Україна), Брянский 1272, Сидерат 38, Белозёрный 110 

(всі Росія), які формували в середньому по 19 бобів на рослині. 

Результати вивчення колекційних зразків за ознакою «кількість насіння в 1 бобі» 

показали, що в середньому в одному бобі на головному суцвітті формувалася досить різна 

кількість насінин. Так, в зразках що досліджувалися в бобі зав’язувалося і доcтигало від 2,2 

до 4,5 насінини. З порівняно великою кількістю насіння в бобі головного суцвіття (4,0 шт. і 

більше) нами було виділено 29 зразків, зокрема 9 — люпину жовтого, 12 — люпину білого 

та 8 люпину вузьколистого. Переважна більшість їх має короткий період вегетації. 

Оцінюючи зразки люпину за ознакою «кількість насіння з рослини» встановлено, що 

за цією ознакою зразки в умовах лівобережного Полісся України, відрізняються між собою 

досить суттєво. Так, у різних зразків кількість насінин на рослині варіювала від 25 до 213 

штук. Серед колекційних зразків люпину жовтого було виділено 25 форм, що сформували 

високу кількість насіння на рослині (180 шт. і більше). Порівняно з сортом-еталоном 

Прогресивний ці зразки сформували в середньому на рослині на 40 – 73 насінини більше. 

Серед зразків люпину вузьколистого було виділено тринадцять, що переважали сорт-еталон 
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Пелікан за даною ознакою і мали в середньому з 1 рослини 57 – 73 насінини. У 

досліджуваних колекційних зразків люпину білого було виділено 15 зразків, що формували 

найбільшу кількість (160 шт. і більше) насінин в середньому з рослини. 
В селекційному плані особливий інтерес представляє ознака «насіннєвої 

продуктивності рослин» (маса насіння з рослини), яка тісно пов’язана з ознаками кількість 

насіння на рослині та маса 1000 насінин. Оцінка генофонду люпину жовтого за насіннєвою 

продуктивністю показала, що маса насіння в середньому на рослині досліджуваних зразків 

коливалась від 3,6 до 25,5 г. Було виділено 12 зразків, що в середньому за роки досліджень 

мали масу насіння з рослини більше 20 г: Л8136 — 25,5 г, Л8095 — 23,4 г, Г24 — 22,3 г, 

Г1135 — 21,9 г, Гай — 20,9 г, Ярило — 20,2 г, Золотий купол — 20,1 г, (Україна), G218 — 

22,0 г (США), Д48 — 21,3 г, Д126 — 21,3 г (Білорусь), Afus — 20,3 г (Польща), Брянский 27 

— 20,1 г (Росія). Серед зразків люпину білого у яких дана ознака варіювала від 21,1 до 

52,5 г насіння з рослини, ми відібрали 7, рослини яких формували масу насіння 40,0 г і 

більше. Це зразки: Л7970, Л7799, Л7973, Рапсодія, Макарівський (Україна), Борки 

(Німеччина) та Гамма (Росія). У досліджуваних зразків люпину вузьколистого в середньому 

на рослині було від 5,1 до 11,6 г насіння. Найбільшою кількістю насіння з рослини 

характеризувалися 7 зразків: Грозинський 9 — 11,6 г, Локомотив — 10,6 г, С.Н.11/02 — 

10,6 г, С.Н.11/01 — 10,2 г, С.Н.11/03 — 10,1 г (всі Україна), Белозёрный 110 — 10,2 г, та 

Брянский 1272 — 10,1 г (Росія) (табл.1). 

 

Таблиця 1. Характеристика високоврожайних колекційних зразків люпину за основними 

елементами продуктивності (ІСМАВ, середнє за 2018–2020 рр.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

люпин жовтий (L. luteus L.) 

UD0801829 Л8136  UKR 279,2* 54,7 58* 205,0* 3,5 25,5* 124 

UD0801665 Л8095  UKR 275,0* 50,5 57* 203,0* 3,6 23,4* 115 

UD0800122 Г24  UKR 257,0* 32,5 55* 201,0* 3,7 22,3* 111 

UD0801750 Золотий купол UKR 251,4* 26,9 56* 165,5 3,0 20,1* 121 

UD0800281 Д 126  BLR 247,5* 23,0 45 175,0* 3,9 21,3* 122 

UD0800523 Эпигональный 40/92 RUS 246,7* 22,2 42 155,5 3,7 16,8 108 

UD0800518 Juno POL 246,5* 22,0 49* 160,0 3,3 16,9 106 

UD0801825 Л8117 UKR 245,6* 21,1 56* 172,0* 3,1 17,5* 102 

UD0800038 Дружный 165 RUS 238,5 14,0 50* 152,0 3,0 15,9 105 

UD0800083 Szybkojedny wezes. POL 235,8 11,3 48* 185,2* 3,9 19,0* 103 

UD0801514 Прогресивний, ст. UKR 224,5 ± 0,0 35 130,1 3,7 15,5 119 

НІР 05 19,4  12 41,2  1,8  

люпин білий (L. albus L.) 

UD0801706 Макарівський UKR 350,3* 30,1 35 140,0 4,0 44,3 316 

UD0801256 Л7799 UKR 355,5* 35,3 48* 192,0* 4,0 48,0* 250 

UD0801663 Рапсодія UKR 346,0 25,8 40 164,0 4,1 51,0* 311 

UD0800489 Борки DEU 340,0 19,8 46* 179,4* 3,9 49,2* 274 

UD0800535 Гамма RUS 345,5 25,3 27 121,5 4,5 44,5 366 
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Закінчення таблиці 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

UD0801751 Л7970 UKR 370,0* 49,8 44 176,0* 4,0 50,5* 287 

UD0801666 Л7973 UKR 362,0* 41,8 43 167,7 3,9 52,5* 313 

UD0800013 Либідь, ст. UKR 320,2 ± 0,0 38 144,4 3,8 43,2 299 

НІР 05 28,0  7 30,2  3,7  

люпин вузьколистий (L. angustifolius L.) 

UD0801738 Грозинський 9 UKR 291,2* 61,2 21* 73* 3,4 11,6* 159 

UD0801724 Локомотив UKR 280,0* 50,0 19* 68* 3,5 10,6* 156 

UD0801669 С.Н.11/01 UKR 260,0* 30,0 19* 66* 3,5 10,2* 155 

UD0801670 С.Н.11/02 UKR 265,0* 35,0 19* 68* 3,5 10,6* 156 

UD0801671 С.Н.11/03 UKR 259,2* 29,2 19* 65 3,5 10,1* 155 

UD0800545 Брянский 1272 RUS 258,0* 28,0 19* 65 3,5 10,1* 155 

UD0801442 Белозёрный 110 RUS 260,0* 30,0 19* 66 3,5 10,2* 155 

UD0801516 Пеликан, ст. UKR 230,0 ± 0,0 15 56 3,7 8,4 150 

НІР 05 26,2  3 11  0,7  

* різниця із стандартом істотна при 5 % рівні значущості  

 

Узагальнюючу оцінку колекційного матеріалу за «врожайністю насіння» проводили 

шляхом визначення продуктивності зразка з одиниці площі (в грамах з квадратного метра). 

Проаналізувавши дані досліджень ми переконалися, що наявний генофонд люпину має 

значний генетичний потенціал цієї ознаки. Урожайність зразків коливалась в межах від 58,0 

до 370,0 г/м2. В результаті серед колекційних зразків, що характеризувалися високою 

продуктивністю по насінню було виділено 8 люпину жовтого, 4 люпину білого та 7 люпину 

вузьколистого (табл. 1). В середньому за роки дослідження достовірно сорт — стандарт 

переважали зразки: люпину жовтого — Л8136 (Україна) — 279,2 г/м2, Л8095 (Україна) 

(ІСМАВ) — 275,0 г/м2, Г24 (Україна) — 257,0 г/м2, Золотий купол (Україна) — 251,4 г/м2, 

Д126 (Білорусь) — 247,5 г/м2, Эпигональный 40/92 (Росія) — 246,7 г/м2, Juno (Польща) — 

246,5 г/м2 та Л8117 (Україна) — 245,6 г/м2; люпину білого — Макарівський (Україна) — 

350,3 г/м2, Л7799 (Україна) — 355,5 г/м2, Л7970 (Україна) — 370,0 г/м2, Л7973 (Україна) 

362,0 г/м2; люпину вузьколистого — Грозинський 9 (Україна) — 291,2 г/м2, Локомотив 

(Україна) — 280,0 г/м2, С.Н.11/01 (Україна) — 260,0 г/м2, С.Н.11/02 (Україна) — 265,0 г/м2, 

С.Н.11/03 (Україна) — 259,2 г/м2, Брянский 1272 (Росія) — 258,0 г/м2, Белозёрный 110 

(Росія) — 260,0 г/м2. 

Цінність виділених джерел люпину за ознаками елементів продуктивності для 

селекційної практики, при створенні нових високопродуктивних сортів, підтверджується і 

виявленим тісним кореляційним зв’язком, як між окремими елементами продуктивності, 

так і з ознакою загальної врожайності насіння загалом. 

Так, нами було встановлено, що найбільш тісний зв’язок існує між продуктивністю 

рослини (маса насіння з рослини) та кількістю насіння з однієї рослини (r = 0,878 – 0,957). 

Ознака продуктивність рослини суттєво корелює також з ознаками — кількість бобів на 

рослині (r = 0,685 – 0,857) та загальною врожайністю насіння з одиниці площі (r = 0,543 –

 0,684). Позитивний зв’язок також відзначено між ознаками «кількість бобів на рослині» та 

«кількість насіння з рослини» (r = 0,743 – 0,846), кількістю насіння з рослини та 

врожайністю насіння колекційного зразка з одиниці площі (r = 0,520 – 0,648). 

Продуктивність зразків по зеленій масі. Оцінку зразків за цією ознакою проводили у 

фазу блискучого бобу. При дослідженні колекційних зразків за врожайністю зеленої маси 

вивчення їх проводили за елементами структури врожайності — маси стебла, листків, бобів 

і всієї рослини. Після висушування рослин визначалася їх повітряно-суха маса. 
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Урожайність зеленої маси досліджуваних зразків в середньому за три роки 

дослідження коливалася в межах 2,24 – 7,31 кг/м2. Найбільшою врожайністю зеленої маси 

характеризувалися 25 колекційних зразків люпину жовтого, 17 — люпину білого та 13 —

люпину вузьколистого, що істотно на 0,37 – 2,02 кг/м2 переважали відповідний сорт-

стандарт. Слід відзначити, що практично всі виділені зразки за ознакою врожайності по 

зеленій масі переважали сорт-стандарт і за врожайністю сухої речовини. Інформацію про ці 

зразки включено до бази даних робочої колекції з характеристикою за структурними 

елементами продуктивності зеленої маси. 

Оскільки сама по собі ознака продуктивності зеленої маси при створенні сучасних 

сортів люпину малоцінна, ми ставили за мету виділити форми, які поєднують ознаку 

ранньостиглості з порівняно високою продуктивністю по зеленій масі. Серед 55 виділених 

нами джерел за ознакою врожайності по зеленій масі та сухій речовині 37 (68 %) за 

тривалістю вегетаційного періоду належать до 2 та 3 груп стиглості, тобто є скоростиглими. 

Оцінка колекційних зразків люпину за ознакою тривалості вегетаційного періоду.  

За даними проведених фенологічних спостережень у колекційному розсаднику 

тривалість вегетаційного періоду (сходи — повна стиглість) досліджуваних зразків в 

умовах лівобережного Полісся коливалась в межах 86 — 135 днів. Згідно градації 

міжнародного класифікатору СЕВ роду Lupinus L. (1983) колекційні зразки люпину 

жовтого і білого за тривалістю періоду вегетації розподілилися на три групи стиглості (рис. 

1, 2). 

2 група
24%

3 група
62%

4 група
14%

2 група - ультраскоростиглі (період вегетації 71-100 днів) - 36 зразків
3 група - скоростиглі (101-115 днів) - 93 зразки
4 група -напівскоростиглі (116-125 днів) - 21 зразок

 

Рис. 1. Співвідношення колекційних зразків люпину жовтого відповідно до тривалості 

їх вегетаційного періоду (сходи — достигання), середнє 2018–2020 рр. 

 

 

Рис. 2. Співвідношення колекційних зразків люпину білого відповідно до тривалості їх 

вегетаційного періоду (сходи — достигання), середнє 2018–2020 рр. 
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Переважна більшість зразків люпину вузьколистого за тривалістю періоду вегетації 

належать до ультроскорослиглої 2 групи (тривалість періоду 71 – 100 днів). Три зразки —

ЛАН-99- ГБГ-13, ЛАН-99-ГБГ-10 (Білорусь) та Сидерат 38 (Росія) з тривалістю вегетації 

102 – 106 днів характеризуються як скоростиглі (3 група стиглості — 101 – 115 днів). 

Вегетаційний період у люпину складається з двох основних частин: період до 

цвітіння, коли відбувається утворення і ріст вегетативних органів, та від цвітіння до 

достигання, коли формується і достигає насіння. Найбільший інтерес для селекційної 

практики кормового люпину представляє міжфазний період сходи-цвітіння, оскільки він в 

меншій мірі залежить від умов навколишнього середовища, є більш стабільним [10]. 

Результати наших досліджень підтверджують думку багатьох учених, які пропонують 

оцінку на скоростиглість проводити в період цвітіння, оскільки між тривалістю 

вегетаційного періоду загалом і періодом сходи — цвітіння існує тісний кореляційний 

зв'язок (r = 0,720 – 0,897). 

Серед колекційних зразків, що вивчалися з найкоротшим першим періодом розвитку 

сходи — цвітіння у люпину білого і вузьколистого (до 35 днів) та люпину жовтого (до 42 

днів), було виділено 8, 11 та 10 номерів відповідно. Як джерела ранньостиглості в 

селекційній роботі можна використовувати зразки: люпину жовтого — Прогресивний, 

Золотий купол, Л8117, Л8136, Л8108, Л8095, Л8097 (Україна), Эпигональный 40/92, 

Демидовский, Брянський 81 (Росія); люпину білого — Л7955, Л7973, Л7812, Рапсодія, 

Щедрий 50, Серпневий, (Україна), Борки (Нiмеччина), Дельта (Росiя); люпину 

вузьколистого — Локомотив, С.Н. 13/01, С.Н. 11/01, С.Н. 11/03, С.Н. 11/04, (Україна), Ян, 

Жодзінскі, Першацвєт, Свєтаник, Миртан, (Білорусь), K-Lowalk (Польща). 

Оцінка генофонду люпину за стійкістю до хвороб. 

Визначення стійкості колекційних зразків люпину проти фузаріозного в‘янення 

(Fusarium oxysporum Schlecht var.orthoceras), проводили на інфекційному фузаріозному 

фоні, який було створено в 1983 році, де люпин вирощується монокультурою. Протягом 

вегетації проводився облік хворих рослин. Після збирання врожаю було підраховано 

загальну кількість хворих рослин з ділянки і визначено ступінь ураження досліджуваних 

колекційних зразків фузаріозом. Як показали дослідження, колекційні зразки люпину 

вузьколистого за ступенем ураження хворобою на інфекційному фоні, згідно градацій 

міжнародного класифікатора роду Lupіnus L. (1983), розподілилися на чотири групи (рис.3).  

 

 

І – ураженість відсутня, або слабка (до 10 %) – 78 зразків; 

ІІ – ураженість середня (11 – 25 %) – 140 зразків; 

ІІІ – ураженість сильна (26 – 50 %) – 35 зразків; 

ІV – ураженість дуже сильна (більше 50 %) – 32 зразки. 

 

Рис. 3. Розподіл колекційних зразків люпину за ступенем враженості фузаріозом на 

інфекційному фоні, 2018–2020 рр. 
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Серед зразків, що характеризуються стійкістю до фузаріозу (І група) нами було 

виділено 45 зразків люпину жовтого, 22 — люпину білого та 11 — люпину вузьколистого. 

Це зразки: люпину жовтого — Л8108, Л8094, Л8095, Л8137, Прогресивний, Ярило, Золотий 

купол (всі Україна), Демидовский (Росія), G218 (США), Pauelsen Gelbe, Neven (Німеччина) 

та інші; люпину білого — Серпневий, Рапсодія, Щедрий 50, Макарівський, Л7973, Л7812, 

Л6871, Л6868 (Україна), Гамма, Дельта (Росія) та інші; люпину вузьколистого — 

Локомотив, С.Н.11/01, С.Н.11/02, С.Н.11/03, С.Н. 13/01 (всі Україна), Пралеска, Жодзінскі, 

Ян (всі Білорусь), Белозёрный — 110, Кала (всі Росія), K-Lowalk (Польща). 

Вивчення зразків генофонду люпину за стійкістю проти збудника антракнозу 

(Colletotrichum gloeosporioides Penz.) проводили на звичайному фоні. Ступінь ураження 

антракнозом (інтенсивність розвитку хвороби) досліджуваних зразків визначали шляхом 

підрахунку кількості рослин з відповідними балами враження за п’ятибальною шкалою. 

Проаналізувавши отримані дані щодо враження колекційних зразків люпину 

вузьколистого антракнозом, ми виділили 21, що мали ступінь розвитку хвороби до 10 %, і 

за шкалою оцінки стійкості проти антракнозу (Корнійчук М.С., 2010) характеризуються, як 

високостійкі [4]. Решта зразків уражувалися антракнозом від 11 до 22 %, що характеризує 

їх, як середньостійкі.  

Серед люпину білого та жовтого польовою стійкістю проти хвороби виділялися 

лише 8 та 6 зразків відповідно (розвиток хвороби до 10 %). До цієї групи увійшли сорти 

люпину білого Рапсодія, Макарівський і селекційні лінії: Л7973, Л7962, Л7955, Л7945, 

Л7802 (Україна) та Дельта (Росія), люпину жовтого: Епігональний ультра, Г24, Л8117, 

Л8094 (Україна), Надёжный, Демидовский (Росія). Середньою стійкістю (ураження 11 –

 25 %) характеризувалися 53 зразки люпину жовтого та 25 білого, нестійких (ураження 

25 % і більше) було 91 та 62 зразки відповідно. 

Така різниця щодо враження антракнозом колекційних зразків люпину залежно від 

виду, на нашу думку, можна пояснити генетичною стійкістю вузьколистого виду люпину 

проти збудника цієї хвороби. 

Всю інформацію про вивчені зразки та виділені джерела цінних господарських ознак 

люпину внесено до бази даних робочої колекції створеної науковцями Інституту 

сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН, знаходиться 

в електронному вигляді, що дає змогу селекціонерам у будь-який час мати оперативний 

доступ до даних, можливість систематизувати чи групувати колекційний матеріал за рівнем 

прояву конкретної ознаки, або комплексом ознак, а також, у разі потреби, поповнювати 

новими даними про генофонд. 

 

ВИСНОВКИ 

За результатом проведених в умовах лівобережного Полісся України досліджень 

було створено робочу колекцію генофонду люпину, що містить джерела корисних ознак, 

які підібрані відповідно до умов зони Полісся України і сучасних напрямів селекції цієї 

культури. Дана колекція включає 95 зразків люпину жовтого, білого та вузьколистого видів 

з різним проявом 11 цінних господарських ознак і буде використовуватися, як генетична 

база та джерело цінного вихідного матеріалу при створенні нових, високопродуктивних, 

ранньостиглих сортів кормового люпину. 

Виділено та рекомендовано до використання в селекційній роботі 19 джерел високої 

насіннєвої продуктивності: люпину жовтого — Л8136 (UD0801829), Л8095 (UD0801665), 

Г24 (UD0800122), Золотий купол (UD0801750), Д126 (UD0800281), Эпигональный 40/92 

(UD0800523), Juno (UD0800518) та Л8117 (UD0801825); люпину білого — Макарівський 

(UD0801706), Л7799 (UD0801256), Л7970 (UD0801751), Л7973 (UD0801666); люпину 

вузьколистого — Грозинський 9 (UD0801738), Локомотив (UD0801738), С.Н.11/01 

(UD0801669), С.Н.11/02 (UD0801670), С.Н.11/03 (UD0801671), Брянский 1272 
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(UD0800545), Белозёрный 110 (UD0801442). За ознакою врожайності зеленої маси виділено 

25 колекційних зразків люпину жовтого, 17 — люпину білого та 13 люпину вузьколистого, 

що істотно на 0,37 – 2,02 кг/м2 переважали відповідний сорт-стандарт. 

Як джерела ранньостиглості можна використовувати зразки: люпину жовтого – 

Прогресивний (UD0801514), Золотий купол(UD0801750), Л8117 (UD0801825), Л8136 

(UD0801829), Л8108 (UD0801713), Л8095 (UD0801665), Л8097 (UD0801564), Эпигональный 

40/92 (UD0800523), Демидовский (UD0801476), Брянський 81 (UD0800037); люпину білого 

— Л7955 (UD0801721), Л7973 (UD0801666), Л7812 (UD0801634), Рапсодія (UD0801663), 

Щедрий 50 (UD0801517), Серпневий (UD0801481), Борки (UD0800489), Дельта 

(UD0800534); люпину вузьколистого – Локомотив (UD0801724), С.Н. 13/01 (UD0801723), 

С.Н.11/01 (UD0801669), С.Н.11/03 (UD0801671), С.Н.11/04 (UD0801839), Ян (UD0801570), 

Жодзінскі (UD0801568), Першацвєт (UD0800543), Свєтаник (UD0800544), Миртан 

(UD0800541), K-Lowalk (UD0801469). 

До робочої колекції було включено 45 зразків люпину жовтого, 22 — люпину білого 

та 11 — люпину вузьколистого, що характеризуються стійкістю проти фузаріозу (ураження 

до 10 %). Польовою стійкістю проти антракнозу (ступінь розвитку хвороби до 10 %), 

характеризуються 21 зразок люпину вузьколистого, 8 люпину білого та 6 люпину жовтого.  
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РАБОЧАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ГЕНОФОНДА ЛЮПИНА КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ 

ИНСТРУМЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СЕЛЕКЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ  

 

Цель. Изучить коллекционные образцы генофонда люпина по ценным 

хозяйственным признакам и создать рабочую коллекцию из выделенных источников, 

подобранных в соответствии с условиями зоны Полесья Украины и современными 

направлениями селекции этой культуры. 

Результаты и обсуждение. Материалом для исследований были 150 образцов 

люпина желтого (Lupinus luteus L.), 95 — люпина белого (L. albus L.) и 40 — люпина 

узколистного (L. angustifolius L.) из коллекции Института сельскохозяйственной 

микробиологии и агропромышленного производства НААН разного эколого-

географического происхождения. Приведены результаты трехлетних исследований по 

изучению 285 образцов генофонда люпина в условиях Левобережного Полесья Украины. 

Выделенные источники ценных хозяйственных признаков стали основой рабочей 

коллекции люпина, где признаки подобраны в соответствии с условиями региона и 

современными направлениями селекции этой культуры. Сформированная коллекция 

включает 95 образцов люпина желтого, белого и узколистного видов с разным проявлением 

11 ценных хозяйственных признаков и рекомендована к использованию в качестве 

генетической базы и источника ценного исходного материала при создании новых, 

высокопродуктивных, раннеспелых сортов кормового люпина.  

Выводы. Cоздана рабочая коллекция генофонда люпина. Установлена 

корреляционная связь между элементами продуктивности (масса семян с растения, 

количество бобов и семян с растения) и общей урожайностью семян образца с единицы 

площади (r = 0,520 – 0,957). 

Ключевые слова: генофонд, люпин, коллекционный образец, рабочая коллекция, 

раннеспелость, урожайность, фузариоз, антракноз. 
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WORKING COLLECTION OF LUPINE GENE POOL AS EFFECTIVE TOOL FOR USE 

IN BREEDING PROGRAMS  

 

Aim. To study collection accessions of the lupine gene pool for valuable economic 

characteristics and to build up a working collection from sources selected for the conditions of the 

Ukrainian Woodlands in accordance with current trends in this crop breeding. 

Results and Discussion. 150 accessions of the yellow lupine (L. luteus L.), 95 accessions 

of the white lupine (L. albus L.) and 40 accessions of the narrow-leaved lupine (L. angustifolius 

L.) of different eco-geographic origins from the collection of the Institute of Agricultural 

Microbiology and Agricultural Production of NAAS were investigated. The three-year results on 

285 accessions of the lupine gene pool studied in the conditions of the Left-Bank Woodlands of 

Ukraine are presented. The selected sources of economically valuable traits became the basis of 

the lupine working collection, where traits were picked out for the regional conditions and in 

accordance with the current trends in this crop breeding. The collection includes 95 accessions of 

the yellow, white and narrow-leaved lupine species with varying expression of 11 economically 

valuable traits and is recommended as a genetic basis and valuable starting material for creating 

new, highly productive, early maturing varieties of fodder lupine.  

Conclusions. We built up the working collection of the lupine gene pool. There was a 

correlation between the performance elements (seed weight per plant, pod and seed numbers per 

plant) and the total yield of seeds per unit area (r = 0.520 – 0.957). 

Keywords: gene pool, lupine, collection accession, working collection, early maturity, 

yield, Fusarium, anthracnose. 

 


