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АНОТАЦІЯ 

Полякова І. О. Теоретичні основи створення високопродуктивних 

сортів льону олійного в умовах Степу України. ‒ Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 

сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.05 «Селекція і 

насінництво». ‒ Запорізький національний університет МОН України, 

Запоріжжя. ‒ ДУ Інститут зернових культур НААН України, Дніпро, 2020. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертаційна робота є 

завершеним науковим дослідженням, у якому теоретично обґрунтовано і 

вирішено наукову проблему щодо створення сучасних сортів льону олійного. 

Вперше: ідентифіковано сорти, що стабільно відтворюють високі рівні 

господарсько-цінних ознак у контрастних погодних умовах вирощування; 

- створено модель перспективного сорту льону олійного для Степу 

України з одинадцяти інтегральних показників; 

- на основі аналізу селекційно-генетичних параметрів вказано шляхи 

підвищення ефективності роботи з культурою; 

- виявлено розширення формотворчого процесу льону при 

використанні індукованого мутагенезу та встановлено ефективність 

застосування отриманих мутантів в селекційних програмах; 

- цілеспрямованою інтрогресією плазми методом міжвидової 

гібридизації  L. humile з однорічними дикими видами L. angustifolium і           

L. bienne отримано цінний селекційний матеріал з комплексом ознак 

культурного і диких батьків; 

- отримано, описано прояв і встановлено  особливості успадкування 

мутацій зміни забарвлення рослин льону;  новим генам присвоєно відповідні 

назви та символи: ген «wyg»/«white-yellow-green», ген «dyg»/«dirty-yellow-

green»;  ген «lg1»/«light-green». Створено колекцію з 13 хлорофілдефіцитних 

мутантних ліній типів albinа, xantha, chlorina, viridis, lutescent, striata, 

xanthoviridis, хanthocorroded, albocorroded; 
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- досліджено особливості будови фотосинтетичного апарату зелених 

рослин та хлорофільних мутантів льону олійного та встановлено  зв’язок між 

морфологією хлоропластів та розвитком рослин. Вперше створено 

високопродуктивний сорт льону олійного Золотистий з хлорофільною 

недостатністю всієї рослини; 

- сформовано колекцію з одинадцяти  дикорослих видів льону             

(L. angustifolium Huds., L. bienne Mill., L. hispanicum Mill., L. crepitans Dum., 

L. grandiflorum Desf., L. pubescens Banks and Solander, L. austriacum L.,           

L. hirsutum L., L. narbonense L., L. perenne L., L. thracicum Degen.), яка вивчена 

ex situ за морфологічними та біохімічними ознаками, та встановлено їхню 

селекційну цінність. Доведено, що L. hirsutum має дворічний цикл розвитку і 

є монокарпіком. 

Удосконалено методичні підходи одержання вихідного матеріалу при 

застосуванні індукованого мутагенезу та міжвидової гібридизації, що 

реалізовано в селекції сортів льону олійного. 

Набули подальшого розвитку: теоретичні концепції створення сортів 

льону олійного за різними напрямами використання (технічного й харчового)  

та шляхи підвищення продуктивності цієї культури. 

Практичне значення одержаних результатів міститься в розробці та 

удосконаленні методичної бази для вирішення пріоритетних задач селекції 

льону олійного та для забезпечення використання його біологічного 

потенціалу. Створено у співавторстві 7 високоврожайних сортів льону 

(Золотистий, Ківіка, Водограй, Світлозір, Патрицій, Вогні Дніпрогесу, 

Запорізький богатир) різних напрямів використання та 1 сорт льону 

декоративного (Вогник),  які включено до Державного реєстру сортів рослин, 

придатних до поширення в Україні. У Національному центрі генетичних 

ресурсів рослин України зареєстровано 7 зразків льону та дві колекції 

генофонду рослин № 95 «Робоча ознакова колекція генофонду льону 

олійного за елементами продуктивності» та № 142 «Спеціальна ознакова 

колекція генофонду льону за білковими маркерами». 
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Виділені в ході виконання досліджень генетичні джерела та донори 

господарсько-цінних ознак включено до селекційних програм Інституту 

олійних культур НААН України та Запорізького національного університету. 

Виявлено джерела цінних ознак декоративності у диких видів льону     

L. austriacum, L. narbonense, L. perenne, L. hirsutum, L. thracicum,                     

L. grandiflorum, L. pubescens. 

Впроваджено в селекційний процес спосіб електрофоретичного 

розподілення запасних білків насіння льону (№ 27671), спосіб оцінки та 

прогнозування продуктивності рослин (№ 106144), спосіб визначення 

морфології пластидного апарату рослин (№ 111420). 

Занесені до Державного реєстру сорти мають приріст урожайності 

насіння та вихід олії з гектара у порівнянні зі стандартом, їхні посівні площі 

у виробництві складають 25-30 тис./га і щорічно збільшуються. 

 

SUMMARY 

Poliakova I. О. Theoretical basis for the creation of high yield varieties of 

oilseed flax in Ukrainian steppe conditions. – Scientific manuscript for 

qualification.   

Dissertation for obtaining of the scientific degree of the Doctor of 

Agricultural Sciences, specialty 06.01.05 «Plant  breeding and seed production». – 

Zaporizhia National University, Zaporizhia. – Institute of Grain Crops of National 

Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Dnipro, 2020.    

Scientific novelty of obtained results. Dissertation is a complete scientific 

research study, in which the scientific problem concerning the creation of modern 

varieties of oilseed flax is theoretically substantiated and solved. 

For  the  first  time: varieties were identified that reliably reproduce high 

levels of economically valuable traits in contrasting weather conditions of 

cultivation; 

- a model of a promising oilseed flax variety for the Steppe zone of Ukraine 

from eleven integral indicators was created; 
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- new sources of economically valuable traits and properties were received, 

that were recommended for inclusion in breeding programs and genetic research; 

- on the basis of analysis of breeding and genetic parameters, ways of 

increasing the efficiency of work with the crop are indicated; 

- expansion of the form-creating process for oilseed flax with the use of 

induced mutagenesis is revealed and the efficiency of using obtained mutants in 

the breeding programs is established; 

- purposeful plasma introgression for intraspecific hybridization of Linum 

humile L with annual wild species Linum angustifolium and Linum bienne, 

valuable selection material with a complex of traits from crop and wild parents; 

- inheritance details of mutations in the change in color of oilseed flax plants 

have been obtained and described. New genes have been assigned the appropriate 

names and symbols: gene «wyg»/«white-yellow-green», gene «dyg»/«dirty-

yellow-green»;  gene «lg1»/«light-green». A collection of 13 chlorophyll-deficient 

mutant line types was created, including albinа, xantha, chlorina,  viridis, 

lutescent, striata, xanthoviridis, хanthocorroded, albocorroded; 

- structural peculiarities of the photosynthetic apparatus of green plants and 

chlorophyll mutants of oilseed flax have been studied, and the connection between 

chlorophyll morphology and plant development has been established. For the first 

time a highly productive variety of oilseed flax Zolotystyy with chlorophyll 

deficiency of the whole plant was created; 

- a collection of eleven wild species of flax has been formed (L. 

angustifolium Huds., L. bienne Mill., L. hispanicum Mill., L. crepitans Dum., L. 

grandiflorum Desf., L. pubescens Banks and Solander, L. austriacum L., L. 

hirsutum L., L. narbonense L., L. perenne L., L. thracicum Degen.), which has 

been studied ex situ by morphological and biochemical characteristics, and their 

plant breeding value has been established. It has been proved that L. hirsutum has a 

two-year development cycle and is monocarpic. 
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Methodological approach to obtaining the source material when applying 

induced mutagenesis and interspecific hybridization, implemented in the breeding 

of varieties of oilseed flax, has been improved. 

Received further development: theoretical concepts of creating varieties of 

oilseed flax for various purposes (technical and food-related) and ways to increase 

the productivity of this crop. 

Practical significance of the obtained results is related to the development 

and improvement of methodological framework for solving the priority tasks of 

oilseed flax breeding and for ensuring the use of its biological potential. Seven  

high-yielding varieties of flax (Zolotystyy, Kivika, Vodohray, Svitlozir, Patrisiy, 

Vogni, Zaporizkyy Bogatyr) of different uses and 1 variety of decorative flax 

(Vohnyk) were created in co-authorship, that are included in the State Register of 

Plant Varieties  suitable for distribution in Ukraine. Six samples were included into 

the National catalog of the plant gene pool of Ukraine. In addition, we registered 

"Working trait collection of the oilseed flax gene pool by productivity elements" 

and "Special trait collection of the gene pool of flax for protein markers". 

Genetic sources and donors of economically valuable traits that were 

allocated in the course of the research are included in the breeding programs of the 

Institute of Oilseed Crops of the National Academy of Sciences of Ukraine and the 

Zaporizhia National University. 

Sources of valuable decorative traits in wild flax species were revealed in L. 

austriacum, L. narbonense, L. perenne, L. hirsutum, L. thracicum, L. grandiflorum, 

L. pubescens. 

Method of electrophoretic distribution of auxilary flax seed proteins was 

introduced into the breeding process, a method for estimating and predicting plant 

productivity, a method for determining the morphology of plant plastid apparatus. 

Varieties listed in the State Register have a guaranteed increase in yield and 

output of oil per hectare compared to the standard, their areas in production 

amount to 25-30 thousand ha and increase annually. 
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Key words: Oilseed flax, variety, model of the variety, breeding process, 

method of creating source material, experimental mutagenesis, electrophoresis of 

seed auxilary proteins, photosynthetic apparatus, mutant, inheritance, wild species, 

genetic resource, collection, biochemical composition of the seed, breeding value. 
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Linum hirsutum та Linum austriacum. Наукові доповіді Національного 

університету біоресурсів і природокористування України. Київ, 2014. № 5. 

Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nd_2014_5_8.pdf 

Статті у наукових виданнях інших держав та занесених до 

наукометричних баз даних 

22. Полякова И.А., Лях В.А. Хлорофильная мутация xantha, 

индуцированная гамма-лучами у льна масличного. сб. науч. материалов  

Льноводство : Реалии и перспективы : Могилев, 2008. С. 127-130. (Частка 

авторства – 80 %, планування і виконання експериментів, аналіз і 

узагальнення). 

23. Полякова И. А., Лях В.А. Перспективы использования диких видов 

льна в декоративном озеленении. Вестник Белорусской 

сельскохозяйственной академии. 2015. № 2. С. 96-100. (Частка авторства –  

80 %, планування і виконання експериментів, аналіз і узагальнення). 

24. Полякова И. А., Левченко В. И., Поляков В. А., Лях В.А. 

Особенности биохимического состава семян диких видов льна. Масличные 

культуры. Научно-технический бюллетень ВНИИМК. Вып. № 2 (162). 

Краснодар, 2015. С. 34-39. (Частка авторства – 70 %, планування і виконання 

експериментів, аналіз і узагальнення). 

25. Poliakova I., Lyakh V. Comparative characteristics of vegetative and 

generative sphere in plants of wild flax species. International Journal of 

Agriculture and Environmental Research. Vol. 3. No. 5. 2017. P. 3743-3754. 

Sept.-Oct. (Частка авторства – 80 %, планування і виконання експериментів, 

аналіз і узагальнення). 

Cтатті у інших наукових виданнях 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nd_2014_5_8.pdf
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26. Лях В. А., Полякова И. А. Скрещиваемость между некоторыми 

гетеростильными видами льна. Вісник ЗДУ. Запоріжжя, 2004. № 2. С. 180-

183. (Частка авторства – 80 %, планування і виконання експериментів, аналіз 

і узагальнення). 

27. Махно Ю. А., Полякова И. А., Войтович Е. Н., Лях В. А. 

Электрофоретическое разделение запасных белков семян льна масличного. 

Вісник ЗНУ. Запоріжжя, 2006. № 2. С. 124-127. (Частка авторства – 25 %, 

планування і виконання експериментів, аналіз і узагальнення). 

28. Полякова І. О., Сьоміна Р. С., Ягло М. М. Насінництво льону 

олійного. Насінництво. № 12 (48). 2006. С. 23. (Частка авторства – 70 %, 

планування і виконання експериментів, аналіз і узагальнення). 

29. Полякова И. А., Онуфриева Н. В., Лях В. А. Особенности 

изменений пигментного комплекса у хлорофильных мутантов льна 

масличного на ранних этапах онтогенеза. Физиология и биохимия культурных 

растений. Київ, 2007. Т. 39. № 6. С. 531-537. (Частка авторства – 60 %, 

планування і виконання експериментів, аналіз і узагальнення). 

30. Полякова И. А. Мутация viridis, индуцированная у льна 

масличного. Вісник ЗНУ. Запоріжжя, 2008. № 2. С. 162-164.  

31. Лях В. А., Полякова И. А., Ягло М. Н. Виды рода Linum L. для 

декоративного использования. Запорожский медицинский журнал. № 2. Т. 2. 

Запорожье, 2008. С. 90-91. (Частка авторства – 40 %, планування і виконання 

експериментів, аналіз і узагальнення). 

32. Лях В. А., Полякова И. А. Использование индуцированного 

мутагенеза для расширения генетических ресурсов льна. Фактори 

експериментальної еволюції організмів : зб. наук. праць. Вісник українського 

товариства генетиків і селекціонерів. Київ : Логос, 2008. С. 146-150. (Частка 

авторства – 80 %, планування і виконання експериментів, аналіз і 

узагальнення). 

33. Левчук Г. М., Яранцева В. В., Полякова І. О. Вплив рівня 

освітлення на пігментний склад різних типів хлорофільних мутантів льону 
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олійного. Вісник ЗНУ. Запоріжжя, 2009. № 2. С. 15-20. (Частка авторства – 

35%, планування і виконання експериментів, аналіз і узагальнення). 

34. Полякова И. А., Левчук А. Н., Яранцева В. В., Лях В. А. 

Сравнительная морфология хлорофилльных мутантов льна масличного и их 

пластидного апарата. Актуальні питання біології, екології та хімії: 

електронне наукове видання. Запорізький національний університет. 2011.  

№ 1. С. 66-74. (Частка авторства – 40 %, планування і виконання 

експериментів, аналіз і узагальнення). - Режим доступу: 

https://sites.znu.edu.ua/bio-eco-chem-sci/ 

35. Полякова І. О., Левчук Г. М., Яранцева В. В., Лях В.  О. Біохімічні 

та анатомо-морфологічні особливості будови фотосинтетичного апарату 

хлорофільних мутантів льону олійного. Вісник ЗНУ. Запоріжжя, 2011. № 2. С. 

28-35. (Частка авторства – 30 %, планування і виконання експериментів, 

аналіз і узагальнення). 

36. Левчук А. Н., Полякова И. А., Войтович Е. Н., Лях В. А. 

Особенности морфологии пластидного аппарата хлорофилльных мутантов 

льна масличного. Физиология и биохимия культурных растений. Київ, 2012. 

Т. 44. № 3. С. 232-239. (Частка авторства – 40 %, планування і виконання 

експериментів, аналіз і узагальнення). 

37. Полякова И. А., Левчук А. Н., Яранцева В. В., Лях В. А. 

Фенотипическое проявление мутаций хлорофиллдефицитности на ранних 

этапах онтогенеза  льна масличного. Актуальні питання біології, екології та 

хімії : електронне наукове видання. Запорізький національний університет. 

2013. № 1. С. 49-57. (Частка авторства – 60 %, планування і виконання 

експериментів, аналіз і узагальнення). – Режим доступу: 

https://sites.znu.edu.ua/bio-eco-chem-sci/ 

38. Полякова И. А., Лях В. А. Морфологические и биологические 

особенности Linum hirsutum  L. Актуальні питання біології, екології та хімії : 

електронне наукове видання. Запорізький національний університет. 2014.   

Т. 8.  № 2. С.5-19. (Частка авторства – 80 %, планування і виконання 
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експериментів, аналіз і узагальнення). – Режим доступу: 

https://sites.znu.edu.ua/bio-eco-chem-sci/ 

39. Полякова И. А., Гудошник М. Н. Сравнительная характеристика 

новых линий льна, полученных методом межвидовой гибридизации. 

Актуальні питання біології, екології та хімії : електронне наукове видання. 

Запорізький національний університет. 2015. Т.9. № 1. С. 34-46. (Частка 

авторства – 80 %, планування і виконання експериментів, аналіз і 

узагальнення). – Режим доступу: https://sites.znu.edu.ua/bio-eco-chem-sci/ 

40. Полякова И. А., Матковская Ю. А. Изменчивость 

морфометрических показателей признаков декоративности многолетних 

диких видов рода Linum. Актуальні питання біології, екології та хімії : 

електронне наукове видання. Запорізький національний університет. 2016. 

Т.11. № 1. С. 41-54. (Частка авторства – 80 %, планування і виконання 

експериментів, аналіз і узагальнення). – Режим доступу: 

https://sites.znu.edu.ua/bio-eco-chem-sci/ 

41. Лях В. О., Товстановська Т. Г., Ягло М. М., Сагайдак Є. О., Махно 

Ю. О., Журавель В. М., Полякова І. О. Новий великонасінневий сорт льону 

олійного Світлозір. Аграрна наука – виробництву : науково-інформаційний 

бюлетень завершених наукових розробок. Київ : НААНУ, 2017. С. 6. 

Патенти 

42. Лях В. О., Махно Ю. О., Полякова І. О. Войтович О. М., Аксьонов 

І. В. Спосіб електрофоретичного розподілення запасних білків насіння льону. 

Патент на корисну модель № 27671. 

43. Лях В. О., Яранцева В. В., Левчук Г. М., Полякова І. О. Спосіб 

оцінки та прогнозування продуктивності рослин. Патент на винахід № 

111420. Зареєстровано 25.04. 2016. 

44. Лях В. О., Яранцева В. В., Левчук Г. М., Полякова І. О. Спосіб 

визначення морфології пластидного апарату рослин. Патент на корисну 

модель № 106114. Зареєстровано 25.04. 2016. 

Авторські свідоцтва  

https://sites.znu.edu.ua/bio-eco-chem-sci/
https://sites.znu.edu.ua/bio-eco-chem-sci/
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45. А. с. № 05131 Сорт льону олійного Золотистий / В. О. Лях, Л. Ю. 

Міщенко, І. О. Полякова / Ін-т олійних культур. № 03094002 ; занесено до 

Державного реєстру сортів, придатних для поширення в Україні з 2005 р. 

46. А. с. № 07142 Сорт льону олійного Ківіка / В. О. Лях, Л. Ю. 

Міщенко, І. О. Полякова, М. С. Бігун, В. Н. Шегда / Ін-т олійних культур. № 

05094003 ; занесено до Державного реєстру сортів, придатних для поширення 

в Україні з 2007 р. 

47. А. с. № 10809. Сорт льону великоквіткового Вогник / В. О. Лях, І. 

О. Полякова, М. А. Мельник, О. І. Хамазюк, Д.О. Качура / Запорізький 

національний ун-т. № 10308001 ; занесено до Державного реєстру сортів, 

придатних для поширення в Україні з 2010 р. 

48. А. с. № 091327. Сорт льону олійного Водограй / І. О. Полякова, В. 

О. Лях М. М. Ягло, Ю. О. Махно, Т. Г. Товстановська, Л. Ю. Міщенко / Ін-т 

олійних культур. № 091327 ; занесено до Державного реєстру сортів, 

придатних для поширення в Україні з 2009 р. 

49. А. с. № 150149. Сорт льону олійного Світлозір / В. М. Журавель, В. 

О. Лях, Ю. О. Махно, І. О. Полякова, Є. О. Сагайдак, Т. Г. Товстановська, 

М. М. Ягло / Ін-т олійних культур. № 10094003; занесено до Державного 

реєстру сортів, придатних для поширення в Україні з 2015 р. 

50. А. с. № 180435. Сорт льону олійного Патрицій / В. О. Лях, Ю. О. 

Махно, Т. Г. Товстановська, Є. О. Сагайдак, М. М. Ягло, І. О. Полякова, А. 

І. Сорока / Ін-т олійних культур. № 13035001; занесено до Державного 

реєстру сортів, придатних для поширення в Україні з 2018 р. 

51. А. с. № 180437. Сорт льону олійного Вогні Дніпрогесу / Ю. О. 

Махно, М. М. Ягло, Є. О. Сагайдак, В. О. Лях,  І. О. Полякова,  Т. Г. 

Товстановська, В.О. Поляков / Ін-т олійних культур. № 15035002; занесено 

до Державного реєстру сортів, придатних для поширення в Україні з 2018 р. 

52. А. с. № 180440. Сорт льону олійного Запорізький богатир / Ю. О. 

Махно, М. М. Ягло, Є. О. Сагайдак, В. О. Лях, Т. Г. Товстановська, А. І. 
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Сорока, І. О. Полякова / Ін-т олійних культур. № 15035006; занесено до 

Державного реєстру сортів, придатних для поширення в Україні з 2018 р. 

Свідоцтва про реєстрацію зразка 

53. Лях В. О., Міщенко Л. Ю., Полякова І. О. Свідоцтво про 

реєстрацію зразка генофонду рослин України № 342 : Україна : Льон 

олійний, лінія М-24. Зареєстрований під номером Національного каталогу 

UF0401761. № 000305. Заявл. 2007.  

54. Лях В. О., Міщенко Л. Ю., Полякова І. О. Свідоцтво про 

реєстрацію зразка генофонду рослин України № 343 : Україна : Льон 

олійний, лінія М-37. Зареєстрований під номером Національного каталогу 

UF0401764. № 000306. Заявл. 2007.  

55. Лях В. О., Міщенко Л. Ю., Полякова І. О. та ін. Свідоцтво про 

реєстрацію зразка генофонду рослин України № 612 : Україна : Льон 

олійний, сорт Ківіка. Зареєстрований під номером Національного каталогу 

UF0401948. № 001409. Заявл. 2008.  

56 Лях В. О., Полякова І. О., та ін. Свідоцтво про реєстрацію зразка 

генофонду рослин України № 95: Україна : Робоча ознакова колекція 

генофонду льону олійного за елементами продуктивності. № 000191. 

Заявл.2010. 

57. Махно Ю. О., Полякова І. О., Лях В. О. Свідоцтво про реєстрацію 

зразка генофонду рослин України № 142: Україна : Спеціальна ознакова 

колекція генофонду льону за білковими маркерами. № 000267. Заявл.2012. 

58. Полякова І. О., Лях В. О. та ін. Свідоцтво про реєстрацію зразка 

генофонду рослин  в Україні № 1075: Україна : Зразок генофонду льону 

низького (кудряшу), лінія А-11. Зареєстрований під номером Національного 

каталогу UF0402154. №002513. Заявл. 2013. 

59. Полякова І. О., Лях В. О. та ін. Свідоцтво про реєстрацію зразка 

генофонду рослин  в Україні № 1076: Україна : Зразок генофонду льону 

низького (кудряшу), лінія В-1. Зареєстрований під номером Національного 

каталогу UF0402153. №002514. Заявл. 2013. 
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60. Лях В. О., Полякова І. О., Мельник М. А. Свідоцтво про 

реєстрацію зразка генофонду рослин в Україні № 1073: Україна : Зразок 

генофонду льону великоквіткового, сорт Вогник. Зареєстрований під 

номером Національного каталогу UF0402130. №002250. Заявл. 25.05.2011. 

61. Лях В. О., Полякова І. О. Свідоцтво про реєстрацію зразка 

генофонду рослин  в Україні № 1314: Україна : Зразок генофонду льону 

низького (кудряшу), лінія М-205. Зареєстрований під номером Національного 

каталогу UF0402187. №003252. Заявл. 2014. 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

62. Махно Ю. А., Полякова И. А. Изучение запасных белков льна 

масличного методом электрофореза в полиакриамидном геле. Інноваційні 

напрямки наукової діяльності молодих вчених в галузі рослинництва: зб. тез 

III-ої Міжн. наук. конф. молодих вчених (20-22 червня 2006 р.). Харків, 2006. 

С. 106-107. 

63. Кузьменко О. О., Полякова І. О. Порівняльна характеристика 

перспективних зразків льону за господарсько-цінними ознаками. Сучасні 

проблеми біології, екології та хімії : зб. матеріалів II Міжн. конф. 01-03 

жовтня 2009 р. ЗНУ. Запоріжжя, 2009. С. 22-24. 

64. Дубровіна О. О., Полякова І. О. Порівняльна характеристика нових 

зразків льону за біохімічними ознаками. Сучасні проблеми біології, екології 

та хімії : зб. матеріалів II Міжн. конф. 01-03 жовтня 2009 р. ЗНУ. Запоріжжя, 

2009. С. 17-18. 

65. Полякова И. А., Левчук А. Н., Яранцева В. В., Лях В. А. 

Морфология хлоропластов в зависимости от типа хлорофилльной 

недостаточности у льна масличного. Регуляція росту і розвитку рослин : 

фізіолого-біохімічні і генетичні аспекти. Мат. II міжн. наук. конф. 11-13 

жовтня, 2011 р. Харків, 2011. С. 75-76. 

66. Яранцева В. В., Левчук А. Н., Полякова И. А. и др. Влияние уровня 

освещения на изменение пигментного комплекса у хлорофилльных мутантов 
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Linum humile L. Рослини та урбанізація : мат. другої наук.-практ. конф. 29-30 

листопада 2011 р. Дніпропетровськ : ТОВ ТВГ Куніца, 2011. С. 92-94.  
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Льон Linum usitatissimum L. – одна з перших 

культурних рослин, що супроводжує людину протягом всієї історії розвитку 

людства. На сьогодні – це одна з найважливіших технічних культур світу, яка 

давно, широко і ефективно вирощується в різних країнах на різних 

континентах як на олію, так і на волокно. Посівні площі у світі під льоном 

щороку складають близько 3,5-4,0 млн га, більша частина з яких засівається 

льоном олійним [52, 56, 91, 116]. Основними країнами, де вирощують 

олійний льон, є Канада, Китай, США, Росія, Індія, Казахстан. В останні роки 

активно збільшує виробництво насіння льону Білорусь. Щорічний попит на 

насіння льону в країнах Європи складає близько 700 тис. тон. Саме цей ринок 

вважається найбільш перспективним для українських виробників. 

Український льон купують 27 країн – члени ЄС, а також Єгипет, Туреччина, 

Росія, Китай [31, 87]. 

Сьогодні олія з насіння олійного льону є важливим продуктом, що 

використовують як важливий компонент багатьох фарб, оліф, чорнил, лаків, 

лінолеуму, а також в харчуванні. Окрім традиційного вживання  льону, 

спостерігається зростаючий інтерес до його лікарського і нутріцевтичного 

значення. До компонентів насіння, які представляють інтерес, відносяться 

ліпіди, білки, полісахариди і фітохімічні компоненти (цианогенні глікозиди, 

лігнани, фенольні кислоти, ізопреноїди і флавоноїди) [152, 214]. Останніми 

роками лігнани та альфа-ліноленова кислота льону вивчаються у зв’язку з 

їхньою  корисністю в лікуванні серцево-судинних захворювань і раку [56, 64, 

311]. Як відомо, льон входить до групи потенційних видів для виробництва 

біопалива, як  джерело біоенергії [245, 248]. Культура має унікальні 

властивості, і це обумовлює широкий спектр її використання у різних галузях 

народного господарства України, 

Такі біологічні особливості, як короткий вегетаційний період, 

посухостійкість, висока олійність зробили льон олійний затребуваною 
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культурою для вирощування в Україні, особливо на півдні та сході. 

Популярність льону олійного серед сільгоспвиробників підтверджується 

збільшенням посівних площ під цією культурою. Якщо наприкінці 90-х років 

площі складали близько 1000 га, то останні роки, згідно офіційній статистиці, 

вони стабільно тримались на рівні 60-80 тис./га. Подальше збільшення посів  

льону олійного дозволить покращити структуру посівних площ та  вирішити 

проблеми жиру і білку. До переваг цієї культури відносять короткий 

вегетаційний період, посухостійкість, вона є гарним попередником для 

більшості культур, не обсипається і не вилягає. Олійний льон широко 

застосовують як страхову культуру при загибелі озимини. 

Багато дослідників вказують на високу економічну ефективність 

вирощування льону олійного при реалізації його насіння та соломи.  Завдяки 

високій олійності і потенційній урожайності він є високорентабельною 

культурою, а його вирощування обходиться в 1,3-1,6 рази дешевше ніж, 

вирощування соняшнику [1, 31, 213]. 

З кожним роком культура набирає все більше розповсюдження в 

Лісостеповій зоні і навіть в північних та західних регіонах України, однак 

основною зоною вирощування льону олійного була і залишається Степова 

зона. Незважаючи на стабільне зростання посівних площ культури в Україні, 

вона займає невелику частку в сегменті внутрішнього ринку олійної 

сировини і є експортною. Обсяги переробки лляного насіння складають лише 

22%, через обмеження збуту основних продуктів переробки, а саме олії та 

макухи. Більша частина вирощеного насіння експортується.  

Розповсюдженню культури сприяло створення сортів української 

селекції, більше половини яких належить запорізькій селекції. 

Втім дисертаційних робіт з селекції та генетики льону олійного в 

Україні представлено небагато. Докторська дисертація з селекції льону 

олійного була захищена О.І. Рижеєвою  більше 50 років тому [185]. У 2013 

році були захищені дві кандидатські дисертації – Ю. О. Махно, щодо 

застосування методу електрофорезу запасних білків насіння в селекції 
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культури [123], та І. Ф. Дрозд, щодо прояву та мінливості господарсько-

цінних ознак сортів льону олійного в умовах Передкарпаття [48]. 

Дослідження з генетики культури представлені роботами М. Ю Міщенко 

(1999 р.) [132], О. Ю. Калініної [65] (2009 р.) та Є. О. Пороховінової [177] 

(2019 р.). І тому багато селекційних питань  ще залишаються не вирішеними і 

слабко пов’язаними з питаннями генетики. 

До того ж реалізація селекційних програм по створенню нових сортів 

льону олійного зустрічає значні труднощі. В селекції культури 

використовується обмежений генофонд, який далеко не вичерпує видового та 

родового генетичного потенціалу. Вихідний матеріал для селекції часто має 

споріднене походження і не забезпечує бажаних частот корисних 

рекомбінацій. Тому виникає необхідність поповнення колекції для 

підвищення ефективності селекційної та генетичної роботи. Це особливо 

стосується нових сортів, що є потенційними генетичними джерелами 

господарсько-цінних ознак. Виділення надійних джерел та донорів 

господарсько-цінних ознак сприятиме розширенню корисного генетичного 

різноманіття льону олійного та підвищенню результативності його селекції. 

Незважаючи на певну кількість досліджень культури льону, генетичні 

детермінанти його господарсько-цінних ознак до теперішнього часу не 

встановлені, генетика льону вивчена вкрай недостатньо, а отримані в цьому 

напрямку результати розрізнені й часто суперечливі. Основні господарсько-

цінні ознаки мають складні і мало досліджені системи генетичної регуляції 

[12, 91]. 

Генетичні ресурси льону, а саме, дикорослі види роду Linum, 

незважаючи на велике різноманіття, наявність різних життєвих форм та 

генетичних ознак – вкрай мало вивчені об’єкти, з якими зовсім не 

проводиться селекційна робота та залучення до створення нового вихідного 

матеріалу через міжвидову гібридизацію. Процеси  доместікації диких і 

напівкультурних різновидів льону як для традиційних, так  і нетрадиційних 
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сфер вживання можуть бути прискорені. Так, їх можна використовувати як 

декоративні рослини, або як лікарські. 

З вище викладеного можна бачити, що для спеціальної селекції та 

генетики такої цінної і перспективної культури, як льон олійний, необхідно 

теоретичне обґрунтування, забезпечення методичних підходів, збагачення  

генофонду культури, створення цінного вихідного матеріалу, що підвищить 

ефективність подальших селекційних та генетичних досліджень.   

Зв’язок роботи з науковими програмами, темами. Наукова робота 

проводилась за темами лабораторії селекції та генетики льону олійного 

Інституту олійних культур НААН України згідно з НТП «Зернові і олійні 

культури» за завданнями 04.05. (2003-2005 рр.)  «Створити і передати на 

державне сортовипробування сорти олійного льону» (№ державної реєстрації 

0101U003980); 01.04.02 (2003-2005 рр.) «Вивчити генетичну мінливість при 

мутагенезі у олійних культур» (№ державної реєстрації 0101U003979); 

«Олійні культури» за завданням (2006-2008 рр.) «Розробити теоретичні 

основи та створити сорти льону олійного з урожайністю 2,0-2,5 т/га, 

олійністю 46-48 %, вмістом ліноленової кислоти понад 70 %» (№ державної 

реєстрації 0101U003980). Продовження досліджень за темою дисертаційної 

роботи виконано у 2008-2019 рр. відповідно до тематичного плану науково-

дослідної роботи кафедри садово-паркового господарства та генетики 

Запорізького національного університету за темами «Фізіолого-генетичні 

основи стійкості рослин до абіотичних та біотичних факторів навколишнього 

середовища. Селекція декоративних та сільськогосподарських рослин»      

(№  державної реєстрації 0105U002242) та «Збільшення генетичної 

мінливості сільськогосподарських і декоративних рослин з використанням 

сучасних методичних засобів та пошук нових генетичних джерел 

продуктивності та якості продукції» (№ державної реєстрації 0110U004790). 

Мета і завдання дослідження. Теоретично обґрунтувати, розробити й 

удосконалити методичні підходи створення вихідного матеріалу та сортів 
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льону олійного, розширити генетичні ресурси льону для підвищення 

ефективності селекційної роботи. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні 

завдання:  

- створити параметральну модель сорту льону олійного для Степу 

України;    

- провести порівняльну оцінку сортів льону олійного та виділити 

найкращі генетичні джерела окремих господарсько-цінних ознак та їхньої 

сукупності; 

- визначити корелятивні взаємозв’язки між господарсько-цінними 

ознаками льону і встановити можливості їхнього поєднання в межах одного 

генотипу; 

- удосконалити схему селекційного процесу льону олійного; 

- встановити ефективність застосування експериментального 

мутагенезу для збільшення генетичного різноманіття льону олійного та 

створення вихідного матеріалу для селекції; 

- створити новий вихідний матеріал для селекції цілеспрямованою 

інтрогресією чужерідного генетичного матеріалу однорічних дикорослих 

видів льону;  

- встановити перспективи застосування електрофорезу запасних білків 

насіння в селекційних програмах та насінництві льону; 

- визначити особливості фотосинтетичного апарату льону олійного і 

його вплив на формування продуктивності;      

- встановити особливості успадкування маркерних ознак льону; 

- розширити різноманіття вихідного селекційного матеріалу за рахунок 

інтродукції  та доместикації диких видів льону; 

- визначити  селекційну цінність диких видів льону і перспективи 

їхнього використання; 

- отримати цінний вихідний матеріал та створити високопродуктивні 

сорти льону олійного різних напрямів використання. 
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Об’єкт дослідження: параметри моделі сорту культури, методи 

створення вихідного матеріалу, удосконалення селекційного процесу, 

особливості прояву та успадкування маркерних ознак, розширення 

генетичних ресурсів льону, селекційна цінність диких видів льону.  

Предмет дослідження: сорти, вихідний матеріал, мутантні лінії, 

однорічні та багаторічні дикорослі види льону, джерела господарсько-цінних 

та маркерних ознак, методи селекції льону олійного на підвищення 

урожайності та поліпшення якості олії. 

Методи досліджень. З метою повного та всебічного вирішення завдань 

наукових досліджень, в роботі були використані наступні методи –  

загальнонаукові: абстрактно-логічний, дослід, спостереження, аналіз; 

спеціальні: польовий експеримент – використаний для порівняльних 

випробувань сортів та селекційного матеріалу у процесі добору, лабораторні 

методи, морфометричний аналіз – для визначення морфологічних ознак 

рослини, біохімічний аналіз – для визначення вмісту та жирнокислотного 

складу олії в насінні; електрофорез запасних білків насіння; генетичний 

аналіз – для вивчення характеру успадкування ознак; розрахунково-

порівняльний та математично-статистичний – для математичної обробки та  

аналізу експериментальних результатів. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертаційна робота є 

завершеним науковим дослідженням, у якому теоретично обґрунтовано і 

вирішено наукову проблему щодо створення сучасних сортів льону олійного. 

Вперше: ідентифіковано сорти, що стабільно відтворюють високі рівні 

господарсько-цінних ознак у контрастних погодних умовах вирощування; 

- створено модель перспективного сорту льону олійного для Степу 

України з одинадцяти інтегральних показників; 

- на основі аналізу селекційно-генетичних параметрів вказано шляхи 

підвищення ефективності роботи з культурою; 
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- виявлено розширення формотворчого процесу льону при 

використанні індукованого мутагенезу та встановлено ефективність 

застосування отриманих мутантів в селекційних програмах; 

- цілеспрямованою інтрогресією плазми методом міжвидової 

гібридизації  L. humile з однорічними дикими видами L. angustifolium і            

L. bienne отримано цінний селекційний матеріал з комплексом ознак 

культурного і диких батьків; 

- отримано, описано прояв і встановлено  особливості успадкування 

мутацій зміни забарвлення рослин льону;  новим генам присвоєно відповідні 

назви та символи: ген «wyg»/«white-yellow-green», ген «dyg»/«dirty-yellow-

green»;  ген «lg1»/«light-green». Створено колекцію з 13 хлорофілдефіцитних 

мутантних ліній типів albinа, xantha, chlorina, viridis, lutescent, striata, 

xanthoviridis, хanthocorroded, albocorroded; 

- досліджено особливості будови фотосинтетичного апарату зелених 

рослин та хлорофільних мутантів льону олійного та встановлено  зв’язок між 

морфологією хлоропластів та розвитком рослин. Вперше створено 

високопродуктивний сорт льону олійного Золотистий з хлорофільною 

недостатністю всієї рослини; 

- сформовано колекцію з одинадцяти  дикорослих видів льону             

(L. angustifolium Huds., L. bienne Mill., L. hispanicum Mill., L. crepitans Dum., 

L. grandiflorum Desf., L. pubescens Banks and Solander, L. austriacum L.,           

L.  hirsutum L., L. narbonense L., L. perenne L., L. thracicum Degen.), яка 

вивчена ex situ за морфологічними та біохімічними ознаками, та встановлено 

їхню селекційну цінність. Доведено, що L. hirsutum має дворічний цикл 

розвитку і є монокарпіком. 

Удосконалено методичні підходи одержання вихідного матеріалу при 

застосуванні індукованого мутагенезу та міжвидової гібридизації, що 

реалізовано в селекції сортів льону олійного. 
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Набули подальшого розвитку: теоретичні концепції створення сортів 

льону олійного за різними напрямами використання (технічного й харчового)  

та шляхи підвищення продуктивності цієї культури. 

Практичне значення одержаних результатів міститься в розробці та 

удосконаленні методичної бази для вирішення пріоритетних задач селекції 

льону олійного та для забезпечення використання його біологічного 

потенціалу. Створено у співавторстві 7 високоврожайних сортів льону 

(Золотистий, Ківіка, Водограй, Світлозір, Патрицій, Вогні Дніпрогесу, 

Запорізький богатир) різних напрямів використання та 1 сорт льону 

декоративного (Вогник),  які включено до Державного реєстру сортів рослин, 

придатних до поширення в Україні. У Національному центрі генетичних 

ресурсів рослин України зареєстровано 7 зразків льону  та  дві колекції 

генофонду  рослин № 95 «Робоча ознакова колекція генофонду льону 

олійного за елементами продуктивності» та  № 142 «Спеціальна ознакова 

колекція генофонду льону за білковими маркерами». 

Виділені в ході виконання досліджень генетичні джерела та донори 

господарсько-цінних ознак включено до селекційних програм Інституту 

олійних культур НААН України та Запорізького національного університету. 

Виявлено джерела цінних ознак декоративності у диких видів льону     

L.  austriacum, L. narbonense, L. perenne, L. hirsutum, L. thracicum, L. 

grandiflorum, L. pubescens. 

Впроваджено в селекційний процес спосіб електрофоретичного 

розподілення запасних білків насіння льону (№ 27671), спосіб оцінки та 

прогнозування продуктивності рослин (№ 106144), спосіб визначення 

морфології пластидного апарату рослин (№ 111420). 

Занесені до Державного реєстру сорти мають приріст урожайності 

насіння та вихід олії з гектара у порівнянні зі стандартом, їхні посівні площі 

у виробництві складають 25-30 тис./га і щорічно збільшуються. 

Особистий внесок здобувача. Нові теоретичні та експериментальні 

ідеї, наведені в дисертації, належать здобувачу. Постановка проблеми, 
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розробка програми досліджень, огляд та аналіз наукових джерел за темою 

дисертації, статистичний аналіз, одержання, інтерпретація та узагальнення 

експериментальних даних виконані автором особисто. Публікації виконано 

як самостійно, так і в співавторстві. У спільно опублікованих наукових 

працях частка авторства здобувача становить від 20 до 80 % і полягає у 

плануванні та виконанні експериментальних досліджень, узагальненні 

отриманих результатів; частка авторства в створених сортах складає 5-35 %. 

Апробація результатів досліджень. Результати досліджень 

розглянуто та обговорено на  засіданнях вченої ради і методичних комісіях 

Інституту олійних культур НААН в 2004-2008 рр. Основні положення 

дисертаційної роботи апробовано на науково-практичних конференціях: III 

Міжнародній науковій конференції молодих вчених «Інноваційні напрямки 

наукової діяльності молодих вчених в галузі рослинництва» (Харків, 2006); 

II, III, IV Міжнародних наукових конференціях «Сучасні проблеми біології, 

екології та хімії» (Запоріжжя, 2009, 2012, 2015); II Міжнародній науковій 

конференції  «Регуляція росту і розвитку рослин: фізіолого-біохімічні і 

генетичні аспекти» (Харків, 2011); II науково-практичній конференції 

«Рослини та урбанізація» (Дніпропетровськ, 2011); II Міжнародній науково-

практичній конференції «Стан природних ресурсів, перспективи їх 

збереження та відновлення» (Трускавець, 2012); Міжнародній науковій 

конференції  «Современные теоретические и практические аспекты селекции 

гибридов и сортов масличных культур и разработка технологий их 

выращивания» (Запоріжжя, 2012); Всеукраїнській науково-практичній 

інтернет-конференцій «Адаптація землеробства до змін клімату – шлях 

підвищення ефективності функціонування сільського господарства» (Херсон, 

2013); Міжнародній науковій конференції «Генетика і селекція: досягнення 

та проблеми» (Умань, 2014); Міжнародній науковій конференції до 140-річчя 

створення Херсонського державного аграрного університету «Онтогенез – 

стан, проблеми та перспективи вивчення  рослин в культурних та природних 

ценозах» (Херсон, 2014); Міжнародній науковій конференції «Современные 
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научные тенденции, достижения в генетике, селекции, технологии 

выращивания и переработки масличных культур» (Запоріжжя, 2014); 

Всеукраїнській науково-практичній конференцій, присвяченій 86-річчю з дня 

народження д. с.-г. наук,  проф. Гончарова М. Д. «Гончарівські читання» 

(Суми, 2015); Міжнародній науково-практичній конференцій «Теоретичні 

основи оптимізації селекційного процесу основних видів 

сільськогосподарських рослин» (сел. Селекційне Харківської обл., 2015); 

Міжнародній науковій інтернет-конференції «Перспективи та стратегія 

адаптивного і ресурсозберігаючого вирощування олійних культур в умовах 

зміни клімату» (Запоріжжя, 2015); Міжнародній науковій інтернет-

конференції «Олійні культури. Тенденції та перспективи» (Запоріжжя,  2016). 

Публікації. За матеріалами проведених досліджень опубліковано 84 

наукові праці, у тому числі: 1 – монографія, 19 статей – у наукових фахових 

виданнях України, 1 – у виданні, включеному до міжнародних 

наукометричних баз, 4 – у закордонних виданнях, 18 – у інших виданнях,    

19 – у тезах і матеріалах наукових конференцій, 2 – у методичних та науково-

практичних рекомендаціях. Одержано 1 патент, 2 патенти на корисну модель, 

7 свідоцтв про реєстрацію зразка генофонду рослин, 2 свідоцтва про 

реєстрацію колекції генофонду рослин в Україні і  8 авторських свідоцтв на 

сорти рослин.  
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РОЗДІЛ 1 

 

СУЧАСНИЙ СТАН, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ СЕЛЕКЦІЇ ЛЬОНУ 

ОЛІЙНОГО 

 

1.1 Біологічні особливості, історія та господарське значення 

         культури  

1.1.1 Біологічні особливості льону олійного   

 

Культурний льон (Linum usitatissimum L.) є космополітом і 

вирощується на всіх континентах, окрім Антарктиди. Його посіви можна 

знайти на будь-яких територіях, придатних для сільськогосподарського 

використання, незалежно від широти і висоти над рівнем моря. Російськими 

дослідниками виявлені факти, які підтверджують високу холодостійкість і 

вегетацію рослин навіть в заполярних арктичних умовах [107]. 

З доісторичних часів льон широко вирощувався в Південно-західній 

Азії (на насіння), в Колхіді (на волокно), в Середземномор'ї (на насіння і 

волокно). Пізніше він поширився в північніші райони Азії і по всій Європі. А 

на Американський континент і до Австралії був завезений переселенцями. В 

даний час культурний льон широко поширений від крайніх південних меж 

землеробства до крайньої півночі (62˚ п.ш.) [91].   

Дослідниками виявлені факти, які підтверджують наявність в 

генофонді культурного льону генних комплексів, гомологічних арктичним 

популяціям льону багаторічного, які забезпечують високу холодостійкість і 

вегетацію рослин навіть в заполярних арктичних умовах. Проблема 

просування найбільш холодостійких і таких, що відрізняються коротким 

вегетаційним періодом, генотипів льону звичайного в субарктичні, арктичні і 

високогірні області може бути вирішена шляхом пошуку гомологічного 

паралелізму з родинними дикорослими видами за ознаками холодостійкості, 

морозостійкості і в загалі по адаптивності до арктичних широт і 
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високогірного альпійського поясу. В. М. Лукомец та ін.. пропонують 

розгортати селекційні програми зі створення адаптованих до північних і 

гірських умов сортів льону олійного. Для цього слід використовувати 

вихідний селекційний матеріал, який пройшов екологічну оцінку на 

кліматичну адаптивність на тих же субарктичних і арктичних широтах, або в 

умовах високогірних субальпійських і альпійських луків, де виявлялися 

близькі культурному льону дикорослі види [107]. 

За ботанічною класифікацією льон належить до родини льонових 

Linaceae (D.C.) Dumort F. До родини належать 22 роди, з яких для 

практичних цілей використовується переважно один рід – Linum L. [58, 245]. 

Рід льону включає більше двохсот видів однорічних і багаторічних 

трав’янистих рослин.  

Увесь культурний льон віднесено до одного ботанічного виду – Linum 

usitatissimum L. (рис. 1.1). За останньою класифікацією вид  L. usitatisssimum 

 

 

Рис. 1.1 Групи різновидів льону: 1 – довгунець; 2 – 3 – межеумок; 4 – 

кудряш; 5 – сланкий багатостебловий напівозимий льон [91]. 
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включає 5 підвидів: 1) subsp. usitatissimum L. – довгунець; 2) subsp. humile L. 

– кудряш; 3) subsp. latifolium L. – крупнонасіннєвий; 4) subsp. intermedium 

Crer. – межеумок; 5) subsp. bienne ( Mill.) Stankev. – напівозимий льон [91]. 

Для науково-виробничої мети М. І. Логінов пропонує використовувати 

наступну внутрішньовидову ботанічну класифікацію культурного льону: 

різновидність, сорт, форма. Льон олійний, який використовується для 

отримання олії з насіння, поєднує два різновиди льону культурного: 

межеумки та кудряші [106]. На думку С. В. Зеленцова найбільш логічною є 

внутривидова класифікація виду Linum usitatissimum L., яку запропонували 

Diederrichsen A., Richards K. у 2003 р. На думку цих дослідників, для 

застосування в селекції найкраще дотримуватися класифікації, яка поєднує у 

вид Linum usitatissimum чотири різновидності: дикорослі та напівкультурні 

льoни (convar. crepitans); льони-довгунці (convar. elongatum);  крупнонасінні 

льони (convar. mediterraneum) та льони-межеумки (convar. usitatissimum) [58].  

Останні десятиріччя інтерес до культури льону олійного значно зріс у 

різних країнах світу про що свідчать численні публікації як генетично-

селекційного [234, 256, 257, 280, 284, 288, 295, 306, 308,] так і агротехнічного 

[247, 253, 260, 278, 287, 303, 315, 322], ботанічного [61, 198, 238, 263, 301] та 

біохімічного [60, 201, 251, 271, 272, 277, 290, 312, 325] спрямування. 

Більшість дослідників сходяться на думці, що льон олійний добре 

визріває при сумі температур 1600-1850°С за вегетаційний період. Сходи 

переносять заморозки до -2, -3°С. Для нормального росту  необхідно близько 

100 мм опадів в травні-червні коли спостерігається активний вегетативний  

ріст. Сівбу рекомендується проводити рано, щоб дозрівання насіння 

відбувалося в теплу погоду. Ґрунти повинні мати нейтральну реакцію. 

Вегетаційний період цієї культури складає 90-130 діб, і не завжди він 

дозріває в кінці серпня – на початку вересня, тому буває потрібна десикація 

[22, 128, 224, 261, 315].  

G. H. Gubbels at all. на заході Канади вивчали роздільне збирання зі 

скошуванням у валки і хімічну десикацію дикватом, глюфосинат-амонієм або 
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гліфосатом в різні терміни (за наявності бурих коробочок від 0 до 100%) та 

вплив на підсихання різних органів рослин, зміну забарвлення насіння і його 

схожість  [260, 261].   

Здавна насіння льону входить у Фармакопеї. У народній медицині воно 

застосовується як компонент цілого ряду лікувальних засобів різного 

призначення. Завдяки останнім дослідженням насіння льону все ширше стали 

використовувати в продовольчих, дієтичних і лікувальних цілях. Це 

обумовлено тим, що був виявлений цілий ряд біологічних компонентів 

лляного насіння, які благотворно впливають на здоров'я людини, таких як 

високий вміст альфа-ліноленової кислоти і дієтичної клітковини – 

мікроволокон; наявність природних лігнанів та ін. Розвинені країни ще в 80-і 

роки минулого століття прийшли до розуміння важливості «функціонального 

харчування» і тому приділяють особливу увагу вживанню лляної олії [56]. 

Як вказує О. О. Жученко, насіння льону містить: жирів 41%, дієтичної 

клітковини 28%, протеїну 21%, вуглеводів 6% (цукрів, ароматичних кислот, 

лігнину, геміцелюлози) та 4 % золи. При цьому склад лляного насіння може 

значно змінюватися залежно від виду, сорту та генотипу [56, 57]. До складу 

лляної олії входять наступні жирні кислоти: пальмітинова (5-7%), стеаринова 

(3-4%), олеїнова (16-20%), лінолева (14-17%), ліноленова (50-60%). Основний 

компонент олії – ліноленова кислота – є основною ненасиченою, що визначає 

її високу біологічну активність і здатність до швидкого висихання. 

Групою дослідників проведено вивчення біохімічного складу слизу 

насіння 14 ліній льону з відомим  генетичним контролем забарвлення для 

дієтичного харчування.  Полісахариди швидко екстрагуємого слизу льону 

складають  близько 1,8% (1,3-3,3%) від маси насіння. Більше всього 

арабіноксиланів (20-38%) мають жовтонасінні лінії гк-103, 159, 173, а також 

їх родичі. В слизу льону вміст галактози близько 14%, (10-18%), фукози – 3% 

(2,8-4,6%) і глюкози 4% (Glc, 1-12%). 9 ліній мали близько 3% Glc , a три – 

10% Glc [60].  
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При дослідженні динаміки жирних кислот вільних і зв'язаних ліпідів в 

насінні льону, що дозріваює, доведено, що на всіх етапах дозрівання насіння 

для зв'язаних ліпідів характерний підвищений вміст насичених і знижений - 

ненасичених жирних кислот. Виявлений різний характер корелятивних 

зв'язків між окремими жирними кислотами в процесі дозрівання насіння. 

Відмічено, що сорти льону олійного характеризуються більш високим 

співвідношенням ліноленової та олеїнової кислот (від 1,7 до 7,0) у довгунців 

ці величини змінюються у вужчих межах (2,2-2,3) [312]. 

Окрім традиційного вживання льону, спостерігається зростаючий 

інтерес до лікарського і нутріцевтичного значення льону [300, 311]. 

Компоненти насіння, які представляють інтерес, це ліпіди, білки, 

полісахариди і фітохімічні компоненти (ціаногенні глікозиди, лігнани, 

фенольні кислоти, ізопреноїди і флавоноїди). Є значні відмінності в цих 

компонентах у сортів льону, а також між видами Linum [248]. Дані про 

хімічний склад насіння різних видів роду Linum вкрай обмежені. 

Таксономія льону побудована на морфологічних особливостях і 

геграфічному росповсюджені видів, з цитологічної та генетичної сторін 

вивчена недостатньо. Багато видів мають широкий ареал, дуже поліморфні, 

що зумовлює значну синоніміку і ускладнює розуміння внутрішньовидових і 

міжвидових родинних звязків [101, 229, 255, 292, 299, 314, 318]. Рід Linum 

виключно гетерогений не лише за кількістю, але і за розмірами хромосом і їх 

будовою. Цитологічно вивчено більше 70 видів льону, встановлені гаплоїдні 

числа 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 30 та більше 30 [91, 242].  

О. В. Муравенко для визначення родинних взаємовідносин і уточнення 

таксономічного статусу, а також виявлення філогенетичних взаємозв'язків 

видів роду Linum L. проведено вивчення геномів Linum usitatissimum L. і 25 

дикорослих видів в основному Евразійського походження. Показано, що в 

каріотипах льонових число хромосом варіює від 12 до 84 [140]. 

Гібридизація різних видів льону між собою ускладнена і не завжди 

вдається наівдь в межах груп з однаковою кількістю хромосом [91, 131, 307]. 
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У ряді випадків, як, наприклад, групі видів з n = 9 при схрещуванні L. perenne 

і L. austriacum,  гібриди F1 вдалося отримати лише за допомогою дорощення 

ізольованих зародків на поживному середовищі. Як вказує С. М. Кутузова, 

були успішно проведені схрещування L. austriacum та L. narbonense з L. 

perenne; L. julicum з L. narbonense. При цьому отримано насіння, а гібриди 

мали високу фертильність пилку [91]. 

Припускають, що культурний льон походить від дикого вузьколистого 

L. angustifolium [91, 197, 200], оскільки число хромосом у цих видів однакове, 

обидва гомостильні, на відміну від гетеростильних інших видів льону і здатні 

схрещуватися між собою.  

Культурний льон має гомостильні квітки та є факультативним 

самозапильником. Запилення в нього відбувається, як правило, в результаті 

попадання на приймочку маточки пилку з пиляків тієї ж квітки [52,184, 237]. 

Тривалість цвітіння однієї рослини льону залежно від метеорологічних умов 

складає 9-19 діб. Різні сорти льону цвітуть протягом 15-21 діб. 

Дикі види льону – переважно перехрестнозапильні рослини. 

Пристосування до перехресного запилення у них різні. Одне з них –

диморфна гетеростілія. Багато видів цього роду мають дві форми квіток: 

довгостовпчикові на одних рослинах і короткостовбчикові – на інших [54, 91, 

264, 274].  

Rivka Dulberge встановила, гетеростильні види Linum grandiflorum, L. 

mucronatum та L. pubescens мають диморфні пилкові зерна. Моделі будов 

схожі у всіх досліджуваних видів [249]. 

Вперше гетеростілія була відмічена в льону багаторічного L. perenne 

монографом роду Планшоном в 1848 році. Ч. Дарвін, детально вивчав 

гетеростільні види з різних родин, і встановив, що в льону багаторічного і 

довго- і короткостовбчикові форми є самостійними. У них при запиленні 

маточок пилком тієї ж самої квітки насіння не утворюється, тобто ці форми є 

самостерильними. В подальшому цей висновок був підтверджений [11, 54, 

259]. Інколи пилкові трубки не проростають в тканинах стовпчика інших 
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видів та не досягають зав'язі, або не відбувається нормального розвитку 

зародка, і, як наслідок, не утворюється життєздатне насіння [200].   

Дослідниками зроблено висновок, що гетеростилія в льону – первинна 

примітивна ознака, а гомостилія – прогресивна ознака. Виникнення явища 

гетеростилії тривало досить тривалий період і змогло з'явитися лише один 

раз впродовж еволюції роду, тоді як гомостилія, ймовірно, виникала кілька 

разів [54, 134]. 

Запилювачами льонів є джмелі, медоносні бджоли, квіткові мухи і 

тріпси (рис. 1.2). Вважають, що деяку роль грає і вітер. При перехресному 

запиленні  в  гетеростильних  льонів,  так  само як і  в інших гетеростильних  

 

  

Рисунок 1.2 Запилення квіток льону комахами. 

Примітка. Власні фотографії автора 

 

видів рослин, найкращі результати виходять  коли на рильця однієї квітки 

потрапляє пилок від пиляків іншої квітки, що знаходяться на одному з ним 

рівні В цьому випадку утворюється  життєздатніше насіння і його значно 

більше, ніж при запиленні між однаковими формами або самозапиленні. 

Перший варіант запилення був названий  Ч. Дарвіном легітимним, інший – 

іллегитімним. Ці терміни широко використовуються і в даний час [11, 54].  
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Однорічні види льону, еволюційно молодші, ніж багаторічні, і в 

більшості, є гомостильними. Підраховано, що з 36 видів європейських льонів 

22 види – гетеростильні багаторічники і лише 4 – гомостильні багаторічники, 

3 – гетеростильні однорічники і 7 видів – гомостильні однорічники [54, 134]. 

 

1.1.2 Історія культури льону та її господарське значення    

 

Льон був відомий людині як культурна рослина з прадавніх часів і 

відігравав важливу роль в економічному і соціальному розвитку людства. 

Вже за 7 тис. років до н.е. його насіння використовували в їжу. Пізніше із 

стебел рослин стали виділяти волокно для тканин. Вважається, що 

вирощування дикого льону для волокна і насіння призвело до розвитку 

сучасного культурного льону. У слов’янській культурі майже до кінця 19 

століття лляна олія була основним джерелом рослинних жирів в харчуванні 

населення [87]. 

Н.А. Кругла в своїй роботі провела історико-науковий аналіз процесу 

становлення та розвитку льонарства як напряму вітчизняної аграрної науки 

та галузі сільськогосподарського виробництва в світовому контексті. 

Розкрито значення льоновиробництва для економіки України на різних 

етапах історичного розвитку. Висвітлено процес формування мережі 

дослідних осередків у галузі вирощування та первинної переробки льону-

довгунцю в Україні. Проаналізовано особистий внесок провідних 

українських вчених у розвиток селекції, насінництва, удосконалення 

первинної переробки льоносировини. На основі системного аналізу автором 

встановлено, що розвиток вітчизняного льонарства обумовлений 

сприятливими природноекономічними умовами, а також достатньою 

кількістю робочої сили в районах льоносіяння. Посіви льону-довгунця в 

Україні здавна були зосереджені на Поліссі (Волинській, Рівненській, 

Житомирській, Київській, Чернігівській областях), а також в районах 

Прикарпатських і Ростоцько-Опільських лісів, Волинського Лісостепу. 
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Олійний же льон вирощували в степовій зоні України, зокрема, в Одеській 

(центральна частина), Запорізькій, Кримській (західній і східній частинах) 

областях. В результаті вивчення історичного досвіду розвитку льонарства в 

Україні за окремими періодами визначено об’єктивні передумови подолання 

сучасного кризового стану в галузі, оскільки льон – єдина вітчизняна 

целюлозна сировина, що відновлюється щороку. Культура має унікальні 

властивості, і це обумовлює широкий спектр її використання у різних галузях 

народного господарства України, окреслює перспективні шляхи до 

відродження вітчизняного льоновиробництва [87]. 

На теперішній час для потреб людини використовується вся рослина 

льону. З насіння отримують олію і шрот, який застосовують в 

хлібопекарській промисловості і на корм худобі. Із стебел виділяють волокно 

для виготовлення різних тканин, а костру використовують у виробництві 

цінних видів паперу, костроплит для будівництва і т. і. [56]. 

Протягом останніх років в Україні значно зріс інтерес до льону 

олійного, а динаміка ринку свідчить про подальше підвищення попиту на 

лляну олію і швидке щорічне поширення посівних площ під цією культурою 

[207]. Вирощують олійний льон задля отримання насіння, яке є джерелом 

швидковисихаючої лляної олії – необхідного компонента фарб, оліфи, 

чорнил, лаків, лінолеуму, антикорозійних покриттів. Знаходить вона своє 

застосування в медицині, косметології і в харчуванні [152, 244]. 

B. Honermeier та ін. вказують, що попит на лляну олію різко зріс 

головним чином для технічних цілей. Вважається рентабельним 

вирощування льону олійного при врожайності 15 ц/га [267]. 

Однак високий вміст в олії ліноленової кислоти призводить до 

швидкого окислення і прогоркання, що обмежує терміни його харчового 

використання до двох місяців і знижує комерційну цінність. В кінці 80-х 

років в Австралії отримали мутанти зі зниженим вмістом ліноленової 

кислоти, серед них була форма Zero. І в Канаді створений сорт льону 

Linola
ТМ

, в олії якого міститься менше 2% ліноленової кислоти, що робить 
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його тотожним олії соняшнику. Його похідні – Linola
ТМ

  949 і особливо 

новий сорт Linola
ТМ

 989 – мають підвищену врожайність насіння [246]. 

Останніми роками значно зріс інтерес для застосування насіння льону в 

харчовій, переробній та кондитерській промисловості [4, 199, 324, 327]. 

Групою авторів показано розподілення цінних речовин у різних 

частинах насіння льону, вміст в ньому незамінних амінокислот і 

запропоновані нові продукти переробки насіння льону для використання  в 

медицині,  фармацевтичній та харчовій промисловості [286, 311]. 

Проведені дослідження вмісту харчових функціональних речовин і за 

жирнокислотним складом олії в насінні льону. Зроблено висновок про високу 

цінність використання насіння льону в рецептурі продуктів харчування [275]. 

Г. В. Котик встановила, що насіння льону володіє високими 

споживчими властивостями, які обумовлені наявністю в них 

поліненасиченних жирних кислот, у тому числі α-ліноленової кислоти, 

незамінних амінокислот, жиро- і водорозчинних вітамінів, мінеральних 

елементів. Автором науково обґрунтована можливість використання насіння 

льону для підвищення біологічної цінності хліба з пшеничної муки  і 

рекомендовано додавання в рецептуру хліба обсмаженого колотого насіння 

льону в кількості до 5% від маси муки [83]. 

Р. П. Романенко доведено покращання якості пісочного печива 

функціонального призначення при застосуванні лляної олії за рахунок 

підвищення термічної стійкості селенопірану у складі олій льону та 

розторопші у порівнянні з іншими селеновмісними домішками.  Визначено 

соціальний та економічний ефект від його виробництва та розраховано 

конкурентоспроможність продукції [187]. 

J. Warrand при вивченні характеристик, за рахунок яких відбувається 

формування бісквітного тіста з повножирної лляної муки, встановлено, що 

слизи, екстраговані з жовтого насіння, мають більш виражені реологічні 

властивості, ніж слизи з коричневого насіння, що обумовлено присутністю в 

них помітно нижчого вмісту кислотної фракції і вищої кількості нейтральних 
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полісахаридів. Ксилоза грає важливу роль у в'язкості, з її збільшенням, 

збільшується в'язкість розчину. Так в насінні льону сорту «Норлін» у слизу 

концентрується велика кількість ксилози (10,78 міліграм / г ± 1,61) в 

порівнянні з іншими зразками. Все це говорить про переваги використання 

насіння льону у виробництві бісквітів спеціалізованого призначення [326]. 

При дослідженні технологій плодово-ягідних соусів з використанням 

екстракту полісахаридів оболонки насіння льону А. В. Зіолковською 

встановлено доцільність використання екстракту полісахаридів оболонки 

насіння льону (ПОЛ) як загусника в технології соусів та розроблені 

технології й асортимент таких плодово-ягідних соусів [62]. 

Макуха, що остається після віджиму олії є хорошим концентрованим 

кормом, який дуже добре з`їдають всі види худоби. У 1 кг лляної макухи 

міститься 285 г перетравного протеїну. При заводському виході олії 35,7% 

отримують 57% макухи, або 62,5% шроту. Макуха, що є продуктом 

переробки насіння, містить від 6 до 12% жиру, 36% протеїну [152]. 

При дослідженні біохімічного складу, біологічної цінності і структури 

білкових продуктів, отриманих з макухи насіння льону, показана 

перспективність використання відходів лляного олійництва як регіонального 

джерела рослинного білка як регіональне джерело рослинного білка різного 

призначення. Г. Л. Григорьєва розробила науково-методичні основи для 

створення технології отримання рослинного білку з відходів лляного 

виробництва, а саме макухи насіння льону. Розроблена технологія дозволяє 

отримувати як лляний білковий концентрат (70-90% білку), так і ізолят (90% 

і більше). Проведено вивчення амінокислотного складу і біологічної цінності 

льняних білкових продуктів, що дозволило визначити можливі шляхи їх 

подальшого використання цих технологічних відходів як соломо-білковій 

корм для великої рогатої худоби. В лляному шроті містяться наступні 

незамінні амінокислоти: аргінін – 3,2%, ізолейцин і лейцин – по 2,2%, лізин – 

1,5%, валін – 1,8% [28]. 
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Британськими вченими встановлено позитивний вплив додавання 

цілого насіння льону, обробленого або не обробленого формальдегідом, на 

молочну продуктивність і жирнокислотний склад молока вівцематок 

остфрізськой породи [328]. 

Насіння льону – цінний лікувальний продукт. який попереджає 

виникнення судинних захворювань і раку. Крім жиру, насіння льону містить 

білок, вуглеводи, органічні кислоти, вітамін А, ферменти [293]. Ненасичені 

жирні кислоти прискорюють обмін холестерину в крові і сприяють його 

виведенню з організму, покращують обмін білків і жирів, позитивно 

впливають на артеріальний тиск, знімають спазми кровоносних судин і 

перешкоджають утворенню тромбів і пухлин. Препарат лінетол, який 

виготовляють з лляної олії, успішно лікує опіки і запалення шкіри, 

сприятливо впливає на перебіг атеросклерозу, активізує імунну систему 

організму. В цілому, лляна олія істотно знижує ризик серцево-судинних і 

ракових захворювань, алергічних реакцій. Саме тому останніми роками в 

багатьох країнах світу значно зріс інтерес до вирощування олійного льону як 

лікарської та нутрицевтичної культури  [311]. 

Той факт, що льон вирощується в світі на площі більш ніж  3,5 млн. га, 

свідчить про успішність селекційної роботи з цією культурою [12, 20, 48, 82, 

91 та ін.]. Проте наявна генетична мінливість в даного виду доки не дозволяє 

своєчасно відповідати на всі запити ринку. 

О. О. Жученко вказує на унікальну роль властивостей роду Linum в 

забезпеченні місця існування людини та покращенні середовища (біосфери, 

ландшафтів, міст, інтер’єру, житла) [330].  

Як відомо, льон входить до групи потенційних видів для виробництва 

біопалива, як  джерело біоенергії [240, 245, 248]. Проведеними 

дослідженнями на теперішній час в колекції ВІР не виявлено генотипів з 

достатньо високим вмістом олеїнової кислоти в олії насіння льону. Однак 

отримання мутантів за генами  FAD2, які контролюють синтез омега-6 

десатурази та зупиняють  біосинтез жирних кислот на етапі введення 
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подвійного зв’язку відкрило можливість нового напряму в селекції льону для 

отримання високоякісного біопалива [240]. 

В Європі розширюється нетрадиційне використання льону для 

отримання екологічно чистих пласмас, будівельних матеріалів, паперу вищої 

якості,  ізоляційних і геотекстильних матеріалів. Фінські дослідники в 

результати випробування ряду сортів і селекційних ліній льону олійного на 

врожайність насіння і господарської якості соломки запропонували 

використовувати лляну соломку як тепличні субстрати [56, 310].  

Н. В. Екель  провів комплексне дослідження гігієнічних властивостей 

льоновмісних текстильних матеріалів для взуття і встановив доцільність їх 

використання у взуттєвому виробництві. Автором розроблено асортимент 

льоновмісних одно- та багатошарових текстильних взуттєвих матеріалів та 

обгрунтовано вибір асортименту взуття з використанням нових льоновмісних 

матеріалів. Окремо зазначено про підвищення гігієнічних властивостей 

взуття з льоновмісних текстильних матеріалів і визначено, що  економічний 

ефект від впровадження напівчеревиків чоловічих з комбінованим верхом 

(тканина + шкіра), який становить 13,9 тис. грн на 1000 пар взуття [53]. 

Українськими вченими обгрунтовано нову наукову концепцію 

механічної обробки трести льону олійного як низькосортної лубоволокнистої 

сировини, запропоновано модернізацію тіпальних вузлів 

куделенриготувальних агрегатів і застосування тонкого та грубого чесання 

для одержання волокна різного функціонального призначення [23, 213]. 

За даними К. М. Клевцова наведено динаміку посівних площ льону 

олійного в Україні з 9,35 тис. га у 2002 р. до 60,22 тис. га – у 2010 р., що 

більше ніж у 6 разів і доведена необхідність будівництва переробних 

підприємств для цієї культури з детальними технологічними розрахунками 

будівництва, які показують, що розрахункова потужність заводу становитиме 

близько 6000 т/рік, що забезпечить сировиною двоагрегатний завод у 

двозмінному режимі роботи. При цьому випуск готового волокна 

становитиме 1311,43 т/рік, а додатково одержана продукція (костриця) – 
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3794,3 т/рік, яка може бути сировиною для виробництва пеллетів, брикетів та 

інших видів продукції [69]. 

За результатами досліджень учених Херсонського національного 

університету солома льону олійного може бути використана як сировина для 

виробництва целюлози та паперу з виходом понад 90%. Автором зроблено 

висновок, що розробка композиції для одержання фільтрувального паперу на 

основі целюлози з волокон льону олійного має широкі перспективи [179]. 

Т. О. Рожміна вказує на можливість застосування льону як 

рекультиватора земель забруднених  важкими металами. Проблема 

рекультивації порушених промисловістю і забруднених важкими металами 

земель в останні десятиріччя набула великого народногосподарського 

значення. Використання сільськогосподарських культур для відновлення 

родючості ґрунтів, забруднених важкими металами, дозволяє поряд із 

зниженням матеріальних витрат на проведення даних заходів отримувати 

додатковий прибуток від реалізації продукції [186].  

Встановлено, що льон відрізняється підвищеним винесенням з ґрунту 

важких металів (міді, цинку, кадмію). Виявлено  зразки з високим рівнем 

поглинання різних мікроелементів (Си, Zn, Mn, Fe та ін.), які запропоновано 

використовувати як вихідний матеріал при створенні спеціалізованих сортів 

льону для відновлення родючості ґрунтів, забруднених важкими металами 

[320].  

На рекультиваційні властивості льону при вирощуванні на ґрунтах 

забруднених Cd, Zn, Cu, Pb, Cr, Ni вказують також і болгарські дослідники 

[268]. 

Досліджено теоретичні аспекти економічного механізму формування та 

функціонування аграрного ринку, з'ясовано особливості його дії на ринку 

льонопродукції в Україні. Наведено комплексну оцінку сучасного стану та 

тенденцій розвитку ринку льонопродукції в Україні (в різних областях та 

спеціалізованих підприємствах). Визначено рівень економічної ефективності 

вирощування та переробки культури [31, 102].  
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У зв'язку з незадоволенням попиту в лляній олії і волокні ЄЕС постійно 

стимулює виробництво льону [303]. 

 

1.2 Традиційні та новітні методи селекції рослин 

 

1.2.1 Методи  та напрями селекції льону олійного 

 

Основна мета селекції – створення урожайніших сортів нового 

покоління з високою стійкістю до дії несприятливих біотичних і абіотичних 

чинників оточуючого середовища. Вона базується на мобілізації генофонду, 

управлінні спадковістю, сортовипробуванні і насінництві.  

Ціла плеяда вчених світового рівня неоднаразово підкреслювала 

важливість теоретичного фундаменту для ведення успішної селекційної 

роботи [68, 104, 118, 136, 180 та ін.].  

Не зважаючи на вже досягнуті величезні успіхи в селекції більшості 

сільськогосподарських культур, проблеми підвищення врожаю і його якості, 

забезпечення екологічної безпеки і рентабельності рослинництва все ще 

залишаються вельми актуальними. Все більше набуває розвитку селекція на 

адаптивність. Встановлено, що підвищення врожайності 

сільськогосподарських культур на 25% залежить від використання 

високопродуктивних адаптивніх сортів [55]. 

Вирощування льону олійного в Україні має динаміку постійного 

зростання завдяки високій рентабельності. Ця культура технологічна, 

скоростигла, посухостійка, забезпечує урожай насіння до 2,5 т/га (рис. 1.3). 

Сучасне виробництво потребує нових сортів льону олійного, які мають 

високу продуктивність в сприятливих умовах і формують стабільні урожаї в 

екстремальні роки при високій якості насіння [85, 176, 224]. 

Різноманіття зон вирощування та напрямків використання культури 

зумовлює необхідність створення сортів льону з різними господарськими та 

біологічними особливостями. На початку селекційної роботи з льоном 
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основними методами селекції були масовий та індивідуальний добір з 

місцевих сортів та колекційних зразків. На теперішній час, коли місцеві 

сорти як джерело селекційного матеріалу вичерпано, основним методом 

селекції є міжлінійна (міжсортова) гібридизація з наступним індивідуальним 

добором. Важливе значення мають і нові методи селекції.  

Ефективність селекційно-генетичної роботи залежить від фонду і 

методів відбору необхідних форм. Збільшення генотипової різноманітності 

на культурі льону відбувається при гібридизації (перекомбінації генів), 

індукованому мутагенезі (нові стани генів) і генетичній трансформації. Як 

свідчать родоводи сортів льону олійного, що внесені до Державного реєстру 

сортів рослин, поширених в Україні, найбільша кількість форм льону 

отримана за рахунок внутрішньосортової гібридизації, проте у ряді випадків 

застосування індукованого мутагенезу приводить до значиміших результатів 

[118]. 

О. І. Рижеєва пропонувала наступні напрямки селекції льону: 1) 

селекція на високу олійність; 2) селекція на врожайність; 3) селекція на 

якість олії; 4) виведення стійких до фузаріозу, високоолійних сортів; 5) 

селекція на скоростиглість [185].  

До сучасних сортів льону поставлені обов'язкові вимоги – висока 

технологічність, яка зумовлює не тільки придатність до механізованої 

обробки, але і чутливість до підвищених доз добрив, компактне суцвіття, 

необсипання насіння, придатність для конкретних зон. 

Встановлено високу ефективність  методів пилкової оцінки та добору 

(метод гаметної селекції, мікрогаметофітний добір) в селекції льону 

олійного. Ці методи  дозволяють оцінювати запліднюючу здатність пилку та 

проводити добір цінних в господарському відношенні генотипів на ранніх 

етапах селекційного процесу [117]. 

На теперішній час розроблено ряд біотехнологічних методів, які з 

успіхом використовуються в селекційному процесі льону олійного. З метою 

скорочення тривалості отримання гомозиготного материалу розроблено та 
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апробовано на практиці метод отримання подвоєних гаплоїдів через культуру 

пиляків. Використання даного методичного підходу дозволяє в декілька разів 

скорочувати тривалість отримання цінного вихідного селекційного 

материалу. При гибридизації, особливо міжвидовій, у льону з´являється 

необхідність у збереженні зародків, які елімінують на різних стадіях 

розвитку. Для цього використовують метод дорощування незрілих зародків. 

З цією метою через декілька днів після запилення зародки вичленяють та 

розміщують  на спеціально підібрані поживні середовища [203, 204]. 

Створення і впровадження у виробництво  нових високопродуктивних 

сортів є найбільш економічно вигідним способом підвищення врожайності 

сільськогосподарських культур [80]. 

В умовах степової зони України однією з найважливіших проблем в 

підвищенні врожайності і отриманні стабільно високих урожаїв  

високоякісного насіння льону олійного є створення і впровадження нових 

сортів. Для цієї культури роль сорту, як одного з основних чинників 

інтенсифікації, в умовах ринкових стосунків, різко зросла. В останні роки на 

ринку насіння з'являються крупні споживачі,  потужні  об'єднання, які мають 

значні земельні і фінансові ресурси і зовсім по-новому розглядають питання 

сортозміни і сортооновлення. Для них основний  інтерес викликають не 

насіння як таке, а насіння нового, урожайнішого сорту, з комплексом 

позитивних господарсько-цінних ознак. Вони дотримуються думки, що чим 

―молодше‖ сорт і коротше період його використання, тим вище надбавка 

врожайності і його віддача [223]. Економічні умови останніх років сприяють 

скороченню ―життя‖ сортів. Особливо це помітно у малопоширених культур, 

до яких поки що відносять і льон олійний. 

Основні роботи з селекції культури, методик селекційного процесу та  

насінництва проводилися на льоні-довгунцю [67, 106]. 

Основний метод селекції сортів олійного льону – внутрішньовидова 

гібридизація з подальшим індивідуальним добором і перевіркою сімей на 

продуктивність і інші якості, а також на стійкість до фузаріозного в’янення 
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на спеціальних жорстких інфекційних фонах. Використовуються  також 

ступінчаста гібридизація за участю декількох сортів, ліній і кращих гібридів, 

та  насичуючі схрещування. Як вихідний матеріал використовуються кращі 

вітчизняні і закордонні сорти і форми льону, які виділилися за однією, або 

кількома ознаками. Велика кількість сортів створена за участю колекції ВІР, 

що налічує більше 3,5 тис. зразків олійного льону [40, 91, 93]. 

Все більше селекційних центрів проводять успішну роботу зі створення 

сортів льону олійного спеціальних напрямків, а саме подвійного 

використання (на насіння та волокно), харчового, медичного та ін. Так, 

селекційна робота зі створення ліній харчового та медичного призначення 

проводиться на Упітській дослідній станції у Литві. Виділено ряд 

селекційних номерів, з вмістом ліноленової кислоти (ω-3) та лінолевої 

кислоти (ω-6), які перевищували стандарт – сорт Лірина [258]. 

Виявлені перспективні комбінації схрещування для отримання 

рекомбінантних інбредних ліній льону подвійного використання [254, 317]. 

В Україні за останні три десятиріччя відомі лише дві наукові роботи з 

селекції льону олійного. Це – дисертаційна робота Дрозд І. Ф. «Прояв та 

мінливість морфологічних, біохімічних і господарсько цінних  ознак льону 

олійного в умовах Передкарпаття» [48] та робота Махно Ю. О. 

«Ідентифікація селекційного та колекційного матеріалу льону олійного з 

використанням електрофорезу запасних білків насіння» [123]. Обидві роботи 

виконувались під час навчання дослідників в аспірантурі  Інституту  олійних 

культур НААН.  

Основною метою селекційної роботи з культурою було і залишається  

підвищення урожайності та збільшення виходу лляної олії з гектару. 

 

1.2.2 Створення моделі сорту 

 

На сучасному етапі розвитку селекції у зв’язку з досягнутим рівнем 

селекційної проробки культурних рослин та збільшенням вимог виробництва 
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до сортів та гібридів і глобальними змінами клімату теоретичне 

обґрунтування параметричної, генетико-фізіологічної та системної моделі 

біологічного засобу виробництва набуло вирішального значення для 

збільшення ефективності селекції [3, 10]. 

Модель сорту – це оптимізована, гіпотетична сукупність рослин з 

генетично детермінованим співвідношенням морфологічних, біохімічних, 

технологічних і інших показників, яка ефективно реагує збільшенням 

продуктивності на поліпшення умов вирощування [227]. 

У практичній селекції все ширше використовують параметричну 

модель, яка містить обґрунтування параметрів ознак і властивостей сортів і 

гібридів, що визначають їхню комерційну цінність. За суттю дана модель 

являє собою обґрунтоване технічне завдання для програм створення 

біологічного засобу виробництва, який відповідає сучасним вимогам 

виробництва [81]. 

Технологічні (робочі) моделі засновуються на реальних генетико-

фізіологічних механізмах, за допомогою яких може бути реалізована  певна 

програма селекції. Технологічні моделі поділяються на два види: генетико-

фізіологічні і системні. Генетико-фізіологічна модель створюється за 

результатами вивчення природи і механізмів формування ознак і 

властивостей, а також генотипового різноманіття конкретних об’єктів 

селекції. Експериментальні факти генетико-фізіологічного різноманіття за 

параметрами мінливості і спадковості широкого простору ознак і системних 

властивостей окремого селекційного матеріалу вміщують наукову 

інформацію, якою користується селекціонер при реалізації певних програм 

селекції [10, 81, 105, 220]. Селекціонер створює функціонально цілісні 

системи рослин з певними господарськими властивостями, які він 

використовує як біологічний засіб виробництва [3, 105]. 

При встановленні моделі, або ідіотипу, сорту важливо знати потреби 

товарного ринку, визначити межі умов довкілля, для яких виводиться сорт, а 

також встановити лімітуючі чинники, які обмежують реалізацію генетичного 
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потенціалу сорту. Для цього розробляють модель майбутнього сорту, 

визначають межі коливань ознаки з врахуванням генетичної мінливості 

існуючих сортів. Модель сорту, що розробляється, і програма його створення 

мають не лише бути зорієнтовані на фенотиповий прояв ознак, але і 

враховувати особливості генотипу, вказувати допустимі межі варіювання 

чинників зовнішнього середовища, в яких він може реалізувати свій 

позитивний потенціал. У генотипі нового сорту мають бути присутніми ті 

гени, які визначають найкращий прояв найбільш важливих ознак [227]. 

Кожен селекціонер повинен сам розробити модель нового сорту. 

Селекційні програми мають бути пов’язані з матеріальною базою і 

можливостями селекціонера, а також з конкретними умовами, в яких 

проводитиметься робота зі створення нового сорту. У селекційній програмі 

необхідно виділяти найбільш важливі ознаки, які обмежують вирощування 

сорту в конкретних умовах. В даний час по ряду культур для різних зон 

створені моделі сортів і сорти, які відповідають цим моделям [7, 16, 39, 44, 

45, 46, 72, 188, 221, 227]. 

Л. Л. Бондаревою на основі вивчення комплексу господарсько цінних 

ознак і їх кореляційних взаємовідносин були розроблені моделі сортів 

капусти білокочанної, китайської, савойської, кольрабі і декоративної, які 

враховують запити споживчого ринку для вирощування в конкретних 

природно-кліматичних умовах [9]. 

Ю. О. Лавриненко удосконалено параметри морфотипу зернових 

культур (пшениці та кукурудзи), з використанням яких розроблено моделі 

гібридів для конкретних агротехнічних умов вирощування. Запропоновано 

методи експресної ідентифікації генотипу за фенотипом на основі 

морфологічних ознак. Конкретизовано виробничі та селекційні вимоги щодо 

гібридів кукурудзи різних груп стиглості, які забезпечують програмовану 

норму реакції [94]. 

В. В. Базалій провів удосконалення параметрів сортотипів, які 

покладені в основу моделі сорту озимої пшениці для умов зрошення і 
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парових попередників. Автором запропоновано у селекційних програмах 

орієнтуватись на модель сортотипу озимої пшениці за довжиною стебла в 

межах 80-90 см при зрошенні і 91-100 см – без зрошення, масою зерна з 

колоса 1,2-1,4 г., з формуванням 700-800 продуктивних стебел на 1 м
2
 з 

високою синхронністю стеблоутворення, відношення зерно:солома 1:1,2 [3]. 

Р. А. Вожеговою  розроблено оптимальну фізіолого-генетичну модель 

високопродуктивних сортів рису для специфічних умов рисосіяння України. 

Ідеальний сортотип – це напівкарлик з довгими вертикально-розкидистими 

волотями та еректоїдним розташуванням листків, який характеризується 

високоефективними генетичними системами адаптації до густого фітоценозу 

і здатністю споживати підвищені дози елементів мінерального живлення, 

формувати урожайність на рівні 8,0-10,0 т/га і вище.   Для реалізації моделі 

рису визначено реакції різних генотипів на площу живлення і дози азотного 

живлення, як фонів для доборів [18]. 

М. А. Литвиненком в роботі з селекції озимої м’якої пшениці на 

підвищення адаптивного потенціалу модель сорту розглядається як загальне 

поняття, яке набуває конкретного виразу в параметрах окремих сортотипів 

залежно від генетичної основи селекційного матеріалу (тип короткостеблості, 

специфічний прояв окремих олігогенів). Автором розроблені параметри 

трьох сортотипів, які покладено в основу реалізації селекційної програми 

[103]. 

О. І. Савіною створено новий тип рослин тютюну, морфологічним 

ознакам якого притаманні посухостійкість та стійкість проти хвороб, що 

служить джерелом цінних ознак у селекції. Науково обґрунтовано 

взаємозв’язок основних ознак, що покладено в основу моделі сорту в межах 

сортотипів та принципів добору на продуктивність [193]. 

В. Л. Дімітрієвим при створенні моделі сорту безгашишної коноплі за 

допомогою генетичних алгоритмів доведено, що генетичний алгоритм — це 

проста модель еволюції в природі, реалізована у вигляді комп'ютерної 

програми. У ньому використовуються як аналог механізму генетичного 
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спадкоємства, так і аналог природного відбору. Генетичний алгоритм імітує 

еволюцію цієї популяції як циклічний процес схрещування рослин і зміни 

поколінь і дозволяє досить швидко і з високою точністю знаходити відповідь 

на завдання, вирішення яких іншими методами займає значний час [43]. 

Б. Ф. Карпунін зі співавторами піднімає питання про важливість 

розробки оптимальної моделі сорту льону. Автори вважають, що для 

урожайності важливі такі ознаки, як загальна висота рослин і густота їх 

стояння [273]. 

Л. Г. Рябенко на підставі вивчення світової колекції ВІР, встановлення 

мінливості і взаємозв'язку основних господарсько цінних ознак, були 

розроблені параметри оптимальної моделі сорту льону олійного для регіонів 

Північного Кавказу, яка включала 10 селекційно значимих ознак: 

вегетаційний період, висота рослин, врожайність насіння, маса 1000 насіння, 

олійність абсолютно сухого насіння, збір олії, йодне число олії, стійкість 

рослин до фузаріозу, до посухи і до вилягання [191]. 

В Україні роботи зі створення моделі сорту льону, як олійного, так і 

льону-довгунцю, не проводилися. І тому наразі розробка моделі (проекту, 

ідеотипу) сорту льону олійного відповідає сучасним підходам до селекційної 

роботи. 

 

1.2.3 Метод міжвидової гібридизації та його застосування в селекції  

        рослин  

 

Важливим напрямом розширення генетичної бази і підвищення 

потенційних можливостей культури є міжвидова гібридизація. Міжвидові 

схрещування із залученням диких видів використовують для збагачення 

генетичної основи стійкості сортів. Легше здійснюється гібридизація між 

різними культурними і дикими видами, якщо вони відносяться до однієї 

групи плодоїдності. Така гібридизація успішно проводиться між різними 

видами пшениць. А міжродові схрещування грають істотну роль в створенні 
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стійких форм рослин не лише до окремих видів шкідливих організмів, але і 

до їх обширних комплексів. Результати схрещувань тим ефективніше, чим у 

віддаленішій спорідненості знаходяться батьківські форми. За допомогою 

віддаленої послідовної багатоступінчастої гібридизації забезпечується 

надійна передача генетичного матеріалу, який визначає розвиток ознаки. 

Найбільш широко віддалена міжродова гібридизація використовується в 

селекції зернових, плодових і ягідних культур. Так були отримані нові 

форми, сорти і гібриди сільськогосподарських рослин: багаторічна і 

зернокормова пшениця, пшенично-елімусні, житньо-пирійні гібриди. 

Більшість сортів цих культур характеризуються підвищеною стійкістю до 

шкідників і збудників захворювань [180]. 

Розроблено декілька методів цілеспрямованої інтрогресії чужорідного 

генетичного матеріалу на базі використання генетичної системи регуляції 

мейозу. Значення методів індукованого рекомбіногенезу в трансгресивній і 

інтрогресивній селекції зросло і тому, що сучасний їх етап відрізняється 

переходом від управління мінливістю переважно моногенних ознак до 

комбінаторики кількісних ознак, що забезпечує більш високу адаптивність 

нових сортів і гібридів [29, 30, 55]. 

При схрещуваннях необхідно використовувати матеріал, різноманітний 

за походженням, морфологічними, фізіологічними і біохімічними ознаками. 

Це дозволяє отримувати в гібридів вдалі поєднання, отримувати нові форми 

рослин, передати новому матеріалу ширшу екологічну пластичність, 

стійкість до несприятливих чинників середовища, включаючи стійкість до 

шкідливих організмів і інші цінні властивості. А подальшим відбором 

небажані ознаки усуваються [180]. 

Результативність інтрогресивної селекції визначається можливостями 

множинних обмінів і характером їх розподілу по геному, залученням до 

кросинговеру зон хромосом, що «мовчать» (у рекомбінаційному відношенні), 

мірою прояву квазізчеплення, співвідношенням перетворюючих і 



58 

відновлюваних функцій мейозу, постмейотичною елімінацією 

рекомбінантних гамет і зигот і т.і. [51, 55]. 

За рахунок рекомбінацій утворюються нові адаптивні варіанти, в т.ч. 

трансгресивні за господарсько цінними ознаками і їх поєднаннями, 

відбувається інфільтрація зародкової плазми при міжвидовій гібридизації 

(інтрогресія), з'являються форми з аномальною мінливістю [55]. 

Достатньо широко метод міжвидової і міжродової гібридизації 

застосовують в селекції зернових культур, табаку, картоплі та ін. В усіх 

роботах підкреслюється підвищення стійкості отриманого матеріалу до 

абіотичних чинників та збудників основних хвороб [86, 142, 153, 208, 216, 

222, 225].  

За результатами комплексного  вивчення колекції ліній і гібридів від 

схрещування пшениці з її дикоростучими й культурними співродичами з 

метою використання створених генотипів озимої м’якої пшениці в селекції  

Т. М. Коваль отримала різноманітний цінний селекційний матеріал. Показана 

можливість прямого використання кращих ліній у селекції, але більшість із 

них може була рекомендована як цінні донори для подальших схрещувань. 

Автором були створені принципово нові генотипи, які відрізнялись за 

морфологічними та біологічними ознаками. Окремі лінії мали добре 

виражені генетичні маркерні ознаки, за якими можна здійснювати 

ефективний добір у селекційному процесі та генетичних дослідах. У 

виділених форм чітко виражена стійкість до несприятливого впливу 

абіотичних факторів та хвороб і підвищена якість зерна [73]. 

Оскільки системи розмноження рослин, які сприяють збільшенню 

генотипової мінливості, знаходяться в корелятивному зв'язку з системами 

генетичного контролю рекомбінації, які обмежують частоту і спектр 

кроссоверних обмінів, забезпечується збалансована реалізація потенціалу 

генотипової мінливості виду. В той же час вказаний характер взаємозв'язку 

генетичних систем, що закріпився в еволюції як важлива адаптивна 

властивість виду, виявляється серйозною перешкодою в управлінні темпами 
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формоутворюючого процесу як при комбінаційній селекції, так і при 

введенні диких видів рослин в культуру.  

На основі генетичного аналізу, було встановлено, що дикі предки, 

наприклад, проса і кукурудзи вже володіли «доместікаційним синдромом», 

тобто набором генів (їх близько 12), які контролюють найбільш важливі 

господарсько-цінні ознаки, які знаходяться в одній хромосомі і передаються з 

покоління в покоління у вигляді відповідного блоку коадаптованих генів. 

Саме це і забезпечувало регулярну появу в гетерогенних популяціях 

найбільш придатних для господарського використання генотипів [55]. 

Однорічні види мають більший рекомбінаційний потенціал в 

порівнянні з багаторічними рослинами. Якщо для перехреснозапильних видів 

завжди велика вірогідність руйнування в результаті рекомбінації 

коадаптованих блоків генів онтогенетичної адаптації, то самозапильні види з 

гнучкою системою схрещування, особливо у випадках зчеплення генів, 

контролюючих господарський цінні ознаки, забезпечують велику точність 

екологічної адаптації і краще збереження вже відібраних блоків 

коадаптованих генів. Цьому ж сприяє і перехід від аллогамних систем 

розмноження до аутогамних [55].  

 

1.2.4 Використання електрофорезу запасних білків насіння в  

         генетико-селекційних дослідженнях 

 

Біохімічна ідентифікація видів і генотипів за запасними білками 

зародилася давно. У 20-х роках М. І. Вавилов вперше організував і активно 

стимулював роботи з сортової біохімії та фізіології. У 30-х роках засновник 

біохімії культурних рослин М. М. Іванов підійшов до розуміння необхідності 

використання білків для систематизації сортового генофонду. У 60-х роках 

стало ясно, що білки, як первинні продукти експресії генома і його локусів 

щонайкраще відображають специфіку генетичних систем і можуть бути 
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використані як вельми ефективні маркери в ідентифікації сорту і оцінці 

генетичної конституції виду [76, 202]. 

Генетично поліморфні білкові системи широко використовуються для 

цілей ідентифікації, виявлення мінливості усередині виду і популяцій. З 

використанням білків, як маркерів, пов'язані практичні досягнення в 

ідентифікації і реєстрації сортів, найважливіших сільськогосподарських 

культур, в насінництві і насіннєвому контролі, що закріплене у вирішенні 

такої авторитетної міжнародної організації як ISTA [78].  

А. В. Конарев визначає три основні напрями використання 

молекулярних маркерних технологій: у роботі зі світовими генетичними 

ресурсами рослин, у селекційній роботі, у насінництві і насіннєвому контролі 

[76, 77]. 

З розробкою електрофоретичного методу аналізу білків насіння 

відкрилися принципово нові можливості для ідентифікації сортів і 

характеристики насіння. Цей метод дозволяє вивчити міжвидовий і 

внутрішньовидовий поліморфізм, ідентифікувати сорти і біотипи, визначити 

чистоту інбредних ліній, проводити генетичний аналіз гібридного матеріалу, 

виявляти гени маркери певних господарсько-цінних ознак, встановлювати 

еволюційні зв'язки між видами [77, 90, 123].  

Метод електрофоретичного розподілу запасних білків ефективно 

застосовується для вивчення насіння ячменю, жита, сортів злакових трав, 

кукурудзи, буряку, бавовнику, пшениці, різних видів капусти і гірчиці, 

соняшнику, гороху  і багатьох інших культур [78].  

Л. С. Батмановою розроблений метод аналізу різних білків насіння 

капусти шляхом електрофорезу в поліакріламідному гелі у присутності 

додецилсульфату натрію, що дозволяє ідентифікувати різновиди і сорти 

капусти. Показана можливість використання електрофокусування в гелі для 

сортової ідентифікації капусти. Розроблений метод сортового контролю 

капустяних культур за електрофоретичними спектрами ізоферментів кислої 

фосфатази і амілази. Робота має велике практичне значення, оскільки 
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пропонує замінити грунтконтроль капустяних культур біохімічним експрес-

методом, що полягає в електрофоретичному аналізі білків насіння. На 

відміну від грунтового контролю, результати якого стають відомими через 

рік, електрофорез білків насіння відноситься до експрес-методів перевірки 

якості насіннєвого матеріалу, що дозволяє прискорити заготовку сортового 

насіння. Крім того, він є більш достовірним критерієм чистоти, оскільки 

склад поліморфних білків, на відміну від морфологічних ознак, не залежить 

від умов вирощування. Електрофоретичний контроль чистоти насіння є і 

дешевшим за реактивами та обладнанням, що потребується, тому і найбільш 

прийнятний [6]. 

В. М. Кононихіною встановлена висока інформативність методів 

грунтового контролю і електрофорезу запасних білків насіння для 

ідентифікації сортів редьки, виявлена значна еколого-географічна мінливість 

білкового складу ріпи, редьки, капусти [79]. 

К. Ю. Суворовою методом електрофорезу запасних бiлкiв 

пiдтверджено здатнiсть окремих привнесених хромосом м'якої пшеницi 

утворювати не тiльки замiщення, а й транслокацiї з житнiми хромосомами, 

якi належать материнському тритикале. Внаслiдок проведених схрещувань 

одержано новi форми м'якої пшеницi (пшеничнi ревертанти) i пшенично-

житнi (D(R)-тритикале) [208].  

К. М. Булатовою проведена генетико-біохімічна ідентифікація за 

білковими формулами 1831 зразків генофонду зернових колосових культур, 

встановлено генетичне різноманіття колекцій, виділено джерела рідкісних та 

цінних для селекції генів. Проведено реєстрацію генофонду пшениці та ячменю 

за блоками компонентів запасних білків зерна, результати узагальнено в двох 

каталогах. На базі спектрів запасних білків проведено паспортизацію сортів  

пшениці та ячменю, які передаються на Державне сортовипробування [15]. 

В. М. Тищенком ідентифіковано ряд нових селекційних ліній та сортів 

озимої пшениці за спектрами запасних білків гліадинів і глютенінів та 

молекулярними маркерами ДНК із встановленням їх зв’язків із господарсько 
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корисними ознаками й адаптивними особливостями [212]. 

М. Р. Козаченком при вивченні електрофоретичного спектру гордеїнів 

та його успадкування в створених мутантних і мутантногібридних сортах 

ярого ячменю було показано, що більшість створених мутантних сортів 

успадкували, спектр гордеїнів вихідних форм [75]. 

Із приведених робіт видно як широко використовується 

електрофоретичний аналіз білків насіння для ідентифікації сортів і біотипів 

різних сільськогосподарських культур. Льон в цьому плані практично не 

вивчений, хоча має велике народногосподарське значення. 

Ю. О. Махно вперше для культури льону олійного розроблено 

ефективний спосіб визначення електрофоретичного розподілу запасних 

білків насіння в кислому поліакриламідному гелі і на його основі 

запропоновано спосіб ідентифікації сортів льону за білковим компонентами  

для їхньої генетично-селекційної оцінки. Дана методика дозволяє визначати 

кількість і положення білкових зон і смуг на електрофореграмах. Проведена 

ідентифікація отриманих електрофоретичних спектрів, виявлений характер 

прояву окремих білкових зон, визначена кількість білкових компонентів та їх 

розподілення у різних селекційних та колекційних зразків льону олійного. 

Встановлено, що електрофоретичні спектри запасних білків можуть 

розглядатися як маркерна ознака при ідентифікації видів та сортів льону. 

Вперше проведено детальне дослідження запасних білків насіння льону 

олійного при індивідуальному аналізі різноманітного вихідного матеріалу із 

застосуванням методу електрофорезу. Рекомендовано використовувати 

запасні білки насіння льону за маркери у генетичних та селекційних 

дослідженнях при визначенні оригінальності та генетичної чистоти сортів, а 

для підвищення ефективності практичної селекції проводити оцінку  та 

ідентифікацію селекційного та колекційного матеріалу з використанням 

методу електрофорезу запасних білків насіння [123]. 

Проблема ідентифікації для селекції льону є особливо значимою для 

виявлення зв'язку електрофоретичних спектрів з продуктивністю, технічними 
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якостями, скоростиглістю. Крім того, у льону необхідно досліджувати 

використання методу електрофорезу в селекції на окремі ознаки.  

На даний час всі зусилля дослідників направлені на встановлення 

індивідуальності генотипу і ця властивість дуже важлива для селекції, 

оскільки вона пов'язана з гетерозисом і селекційною цінністю. Для льону це 

положення є вкрай актуальним. У сортів льону, що районують, важливо 

виявити алельні варіанти проламінів і порівняти їх із зразками, які 

передаються або проходять Державне сортовипробування та пропонуються 

до районування. Якщо цей принцип працюватиме, то виявиться можливим 

заздалегідь визначити перспективність районування сорту. 

Таким чином, із поданих вище робіт видно, що дослідження запасних 

білків насіння рослин мають суттєві напрацювання. Серед досягнень у 

вивченні білкових маркерів за допомогою електрофоретичного методу можна 

відзначити проведення сортової ідентифікації, виявлення селекційно-цінних 

генотипів у ранніх поколіннях, підвищення ефективності селекційного 

процесу через добір відповідних батьківських форм та зв’язок білкових 

маркерів з господарсько-цінними ознаками. Однак дослідження льону 

олійного в плані білкових маркерів знаходяться на перших етапах і 

потребують розвитку та поглиблення. 

 

1.2.5 Дослідження індукованого мутагенезу в льону 

 

Для успішного вирішення завдань у створенні нових сортів необхідно 

постійно розвивати методи селекції, зокрема метод експериментального 

мутагенезу. Дослідження з цього питання віднесено до найбільш актуальних 

фундаментальних теоретичних основ селекції в світі [137, 296, 321]. 

Відомо, що мутагенез дозволяє значно розширювати рамки процесу 

отримання нових форм, побудованого на спонтанних мутаціях. Дуже часто 

висока продуктивність сортів мутантів забезпечується принципово новими 

генами, що детермінують окремі цінні ознаки і властивості рослин [139, 180].  
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З точки зору М. Р. Козаченко актуальними є дослідження нових 

закономірностей в індукуванні мутаційної мінливості та її реалізації в 

спадкових ознаках на організменому рівні, критеріїв визначення 

мутабільності, оптимальних варіантів мутагенної дії, а також можливостей 

контролювати мутаційний процес. Для цього він пропонує розробляти 

способи підвищення ефективності і прискорення використання мутацій, 

закономірностей поєднання мутаційної мінливості з комбінаційною, а також 

вірогідності одержання і генетико-селекційного застосування мутацій з 

новими ознаками. Він вважає, що таке підвищення ефективності вже 

відомого методу експериментального мутагенезу та його використання в 

мутаційній селекції  дозволить науково обґрунтувати технологію мутаційно-

селекційного процесу та забезпечити більшу результативність створення 

нових сортів [75]. 

Серед мутагенів найбільш ефективними є хімічні супермутагени та 

іонізуюча радіація, однак їх можливості обмежені. Тому сучасні дослідження 

з мутаційної селекції направлені на підвищення частоти і розширення 

спектра мутацій шляхом розробки методів контролю мутаційного процесу 

[75, 137, 321]. 

При дослідженні ефективності способів індукування і використання 

мутацій в селекції ярого ячменю М. Р. Козаченком установлено, що 

ефективним є пряме індукування практично цінних мутантів розробленим 

способом поєднання дії модифікаторів і мутагенів на сорти і лінії ячменю 

лише інтенсивного типу. Цим методом при використанні відносної 

специфічності мутагенів створено сорт Харківський 84 (1976 р.), а при 

використанні розробленого винаходу з модифікації мутагенезу створено сорти 

Харківський 101 (1981 р.), Стрункий (1985 р.) і Екзотик (1996 р.). Установлено 

ефективність повторного мутагенезу при модифікаційно-мутагенній обробці 

мутантів інтенсивного типу і ліній гібридів. Цим методом створено 5 

мутантних сортів і занесено в Реєстр сортів. Доведено ефективність 

поєднання методів мутагенезу і гібридизації при мутагенній обробці 
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гібридного насіння. Виявлено, що поєднання мутаційної і комбінаційної 

мінливості є незалежним, що розширює можливість добору в процесі 

селекції, при тому що ступінь її вираження генотипово обумовлений [75]. 

Льон – факультативний самозапилювач, тому збільшення генотипової 

різноманітності і збагачення генофонду є важливим завданням при роботі з 

даною культурою. Мутагенні чинники позитивно впливають на 

формотворний процес у льону і можуть використовуватися для вивчення 

часної генетики культури і для створення вихідного матеріалу для селекції, 

доповнюючи традиційні методи – відбір і гібридизацію [40, 95]. 

Ряд робіт з експериментального мутагенезу присвячений дослідженню 

дії мутагенних чинників в основному на насіння льону-довгунця і 

можливостям використання отриманих форм мутантів. Спектр, отриманих в 

ході досліджень мутацій, представлений великою різноманітністю форм, які 

мали практичне значення для селекції і генетики льону. Під впливом 

мутагенів з'явилися форми, що відрізняються забарвленням квітки, розміром 

віночку і коробочок, висотою рослин, стійкістю до вилягання і хвороб, 

насіннєвою продуктивністю, виходом і якістю волокна, забарвленням і 

розміром насіння, тривалістю періоду вегетації, комплексною стійкістю до 

захворювань. Серед великої різноманітності змін в льону-довгунця виділені 

зразки мутантів з комплексом  господарсько-цінних ознак і властивостей [8, 

40, 88, 106, 266].  

Методом експериментального мутагенезу було створено багато 

високопродуктивних сортів льону-довгунця, серед них Чарівний, Глінум, 

Глазур, які занесені до державного Реєстру сортів рослин України. Дані 

представлені М. І. Логіновим свідчать про високу конкурентоспроможність 

створених сортів. За урожайністю всього волокна вони перевищували 

стандарт на 13,1–33,9%, а довгого волокна – на 14,4–55,7%. При цьому 

волокно сортів Глінум, Глухівський ювілейний і Глазур характеризувалось 

кращою добротністю пряжі. Високі показники урожайності і якості волокна 

сорту Глазур поєднуються з високою стійкістю до вилягання [106].   
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Щодо вивчення дії мутагенів на насіння льону олійного і можливостей 

застосування методу експериментального мутагенезу для розширення 

генетичної мінливості цієї культури, то невелика кількість таких робіт була 

проведена в Інституті олійних культур. 

Автором роботи при виконанні кандидатської дисертації було 

досліджено спадкову мінливість льону олійного, індуковану гамма-

променями. За результатами проведених досліджень вивчено мутаційну 

мінливість при опроміненні насіння льону олійного дозами 400 та 700 Гр. 

[173].   

В. А. Лагрон при вивченні дії етилметансульфонату на льон олійний 

отримав 27 мутантних типів , які було віднесено до 8 груп. Серед них 

найбільшу частину складали хлорофіл-дефіцитні мутації та зміни 

забарвлення пелюсток віночку. У сорту Циан було отримано мутацію з 

підвищеним вмістом олеїнової кислоти [95]. 

А. В. Тіговою  вивчено особливості мінливості ознак льону олійного за 

дії нових хімічних мутагенів у порівнянні з ДМС та ЕМС. Виявлено, що 

випробувані хімічні мутагени викликали спектр генетичних змін, який був 

досить широким, залежав від виду і концентрації мутагену і склав 29 типів 

мутацій, який включав: хлорофіл-дефіцитні, структури стебла, пагонів і 

листя; забарвлення пелюсток віночка і пиляків; форми і розміру квітки; 

забарвлення насіння; фізіологічні ознаки росту і розвитку; біохімічні 

показниками. Нові хімічні мутагени викликали генетичні зміни з досить 

високою частотою, яка залежала від генотипу сорту та концентрації 

мутагену. При збільшенні концентрації мутагену у обох сортів частота 

мутацій істотно збільшувалася. У результаті досліджень виділено цінний 

селекційний матеріал льону олійного, що має практичне значення у 

виробництві та селекції цієї культури [209, 210, 211].   

Узагальнення результатів мутаційної селекції і тенденцій розвитку 

культури льону дозволяє передбачити, що використання індукованого 

мутагенезу на цій культурі може бути ефективним в кількох напрямах, а 
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саме: підвищення врожайності та отримання вихідного матеріалу зі зміненим 

біохімічним складом. Це дозволить поліпшити поживні властивості насіння 

льону для розширення використання їх в харчовому раціоні людини і для 

годування тварин. 

Таким чином, генетична мінливість зародкової плазми, яка 

утворюється при мутагенезі льону – це ефективний засіб розширення 

генетичної мінливості рослин і одержання мутантних форм з новими 

ознаками.  

 

1.2.6 Вплив процесів фотосинтезу для підвищення продуктивності   

        рослин   

 

К. А. Тімірязєв вказував, що найважливішим завданням фізіології 

рослин є розуміння процесів фотосинтезу і отримання можливості управляти 

фотосинтетичною діяльністю рослин [2]. Фотосинтез – складний процес 

перетворення енергії сонячного світла в енергію хімічних зв'язків за 

допомогою зелених рослин. Головним органом фотосинтезу у вищих рослин 

є листок, і особливості його будови, які забезпечують автотрофний тип 

живлення, характерний для рослинного організму. Хлоропласти з 

пігментами, які в них містяться, є основними органелами фотосинтетичного 

апарату [2, 235, 236].  

У процесі еволюції  в рослин сформувалися специфічні структури, які 

забезпечують фотосинтетичні процеси, що приводять, зрештою, до 

звязування вуглекислоти, виділення кисню і синтезу цукрів. Головним 

органом фотосинтезу у вищих рослин є листок, а особливості його будови, 

які забезпечують автотрофний тип живлення, характерний для рослинного 

організму. Хлоропласти з пігментами, які в них містяться, є основними 

органелами фотосинтетичного апарату [2]. Дві форми хлорофілу – a та  b – 

дозволяють рослинам адаптуватися до зміни інтенсивності та спектрального 

складу сонячної радіації протягом доби: у вечерні і утрішні часи основний 
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потік радіації  приходиться на довгохвильові участки, в денні – на 

короткохвильові [138, 241]. Для нормального функціонування хлоропластів 

необхідна генетична інформація як ядра, так і органел. Успішне вивчення 

роботи фотосинтетичного апарату  проведено на ячмені, гороху, сої, 

кукурудзі, пшениці, бавовнику і соняшнику, виявлені ядерні і пластидні гени 

і описані їх взаємодії [84].  

Вивчення процесів фотосинтезу та прагнення керувати 

фотосинтетичною діяльністю зелених рослин хоча і відбувається вже більше 

двох сторіч, але і досі є одним з найважливіших питань сучасної фізіології 

рослин. Протягом багатьох років для проведення таких спеціальних  

досліджень використовують рослини мутантної природи з хлорофільною 

недостатністю [96, 97, 121, 137, 181, 265, 313]. Значні зміни в складі та 

співвідношенні пігментів у таких рослин призводять спочатку до 

фізіологічних, а згодом і до морфологічних змін, тому інтенсивність 

фотосинтезу в більшості хлорофільних мутантів значно нижче, ніж у зелених 

рослин [27, 98]. Однак, на теперішній час виділені і мутанти з добре 

розвинутою структурою хлоропластів і високою продуктивністю.  

Досліди з вивчення поглинання сонячної радіації стеблестоєм 

сільськогосподарських культур проводяться різними дослідниками в різних 

державах [84, 189, 219, 233, 252, 283].  Розмір врожаю суттєво залежить від 

площі листкової поверхні на одиницю площі. Тому отримання високих 

врожаїв можливе лише при формуванні у рослин оптимального 

фотосинтезуючого апарату, забезпеченні його високої інтенсивності та 

якісного напрямку роботи, найоптимальнішому використанню продуктів 

фотосинтезу на процеси росту та розвитку [189,  219].  

При виявленні зміни врожайності насіння і показників 

фотосинтетичної діяльності льону олійного ВНИИМК 620 залежно від 

способу сівби і норми висіву в умовах Середнього Передуралля встановлено, 

що у середньому за 3 роки досліджень перевагу за врожайністю насіння (20 

ц/га) мав звичайний рядковий спосіб. Автори вивчали площу листків у фазі 
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цвітіння. І встановили, що фотосинтетичний потенціал за вегетацію 

збільшувався на 74 тис.м
2
 доб./га. У варіанті з сівбою 8 млн шт. схожих 

насінин площа листкової поверхні у фазі цвітіння була більше, ніж за норм 

висіву 5, 6, 7 і 10 млн. шт. схожих насінин/га на 1,1-8,8 тис.м
2
/га, а 

фотосинтетичний потенціал за вегетацію – на 70-313 тис.м
2
 доб./га [24]. 

О. В. Курач  при дослідженні продуктивності льону олійного залежно 

від елементів технології вирощування в умовах Західного Лісостепу  

доведено, що найбільші показники площі листкової поверхні рослини льону 

олійного формують у фазі цвітіння за норми висівання 8 млн шт./га. Для 

сортів Водограй та Блакитно-помаранчевий, збільшується чиста 

продуктивність фотосинтезу на 8,09-8,10 г/м
3
 за добу. Збільшенню площі 

асиміляційної поверхні на 51,5 % сприяє позакореневе підживлення у фазі 

ялинки і початку бутонізації [89]. 

О. Б. Дьяков у книзі «Фізіологія і екологія льону» підкреслює 

недостатній обсяг наукових досліджень, які проводилися з цією культурою. 

Саме тому, велика кількість важливих питань залишається невирішеною [52]. 

До них можна віднести і дослідження особливостей фотосинтезу і пов’язаних 

з ними особливостей будови фотосинтетичного апарату у цієї культури. При 

тому, що існуючий рівень продуктивності культури залишається ще далеко 

не вичерпаним, а така інформація могла б суттєво покращити ситуацію. Ми 

приєднуємося до цієї думки і намагаємося своїми науковими дослідженнями 

забезпечити теоретичну базу для подальшого зростання врожайності 

культури. 

 

1.2.7 Методика селекційного процесу льону олійного 

 

Створення сортів в процесі селекційної роботи починається з 

розроблення програми, кінцевою метою якої є виведення сорту, що 

відповідає вимогам сучасного виробництва. Така програма передбачає також 

весь комплекс питань, пов’язаних з використанням специфічних методів 
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селекції для конструювання складної біологічної системи, якою є сорт 

конкретної культури [74, 136]. 

При виведенні нових сортів селекціонеру постійно доводиться 

порівнювати одержаний матеріал з існуючими формами. За результатами цих 

порівнянь протягом всього селекційного процесу селекціонер вибраковує 

матеріал за важливими господарсько-цінними ознаками. Ці ознаки і 

властивості є результатом складної взаємодії генотипу і мінливих умов 

середовища, тому надійним шляхом виявлення цих властивостей є вивчення 

селекційного матеріалу в польових умовах. 

Вивчення генотип-середовищних взаємодій при створенні сортів для 

селекціонера є вкрай важливим. Доведено, що для зниження цих взаємодій 

необхідно застосовувати розподіл регіонів за умовами, які характеризуються 

макро-середовищними відмінностями, такими як градієнт температур, 

розподіл опадів, типи ґрунту [250]. 

Усі методичні посібники з селекції рослин вказують на необхідність 

проведення оцінювання селекційного матеріалу за проявом генетичного 

захисту від небажаного впливу як біотичних, так і абіотичних факторів [55]. 

У зв’язку з напруженістю біологічних процесів в екологічній системі 

поля вирішального значення набуває управління селекційним процесом на 

основі максимального використання інформації про біологічні й генетичні 

процеси в екологічній системі поля. У традиційній технології селекційного 

процесу вся увага концентрується на пошуку і створенні генетично 

різноманітного матеріалу та ідентифікації рослин окремих генотипів. При 

такій організації селекційний процес є конвеєром, просування по якому 

регулюється системою оцінок спрямованих на вибір перспективних 

альтернативних форм [136]. 

У природних популяціях рослин завжди існує рівновага між усіма 

ознаками, яка утворилася протягом багатьох років еволюції. Але в процесі 

селекції у будь якому напрямку природна рівновага популяції, взаємозв’язок 

між ознаками рослин, безумовно, повинні змінюватись під тиском добору, 
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від якого значною мірою залежатиме ефективність селекційної роботи зі 

створення високопродуктивних сортів з комплексом кращих господарсько 

цінних ознак [106]. 

Багатьма дослідниками зазначається, що при високому рівні 

вираженості цінних ознак дуже складно вести селекцію будь якої  культури 

одночасно за всіма важливими напрямками. У цій ситуації розробляються 

селекційні програми, спрямовані на вдосконалення однієї ознаки. При цьому 

мається на увазі, за іншими найважливішими ознаками новий сорт не 

повинен поступатися кращим стандартним сортам. 

Робота з покращання селекційного процесу, підвищення його 

ефективності, розробки методів його прискорення постійно ведеться в 

багатьох селекційних центрах на різних культурах [41, 42]. 

Л. Л. Бондаревою розроблені і вдосконалені методи, що дозволяють 

скоротити терміни проходження основних етапів селекційного процесу при 

створенні сортів і гетерозисних гібридів капусти в 2 рази: що включають 

молекулярну маркіровку, фітопатологічну експрес-оцінку, використання 

камер штучного клімату, випробування в різних еколого-географічних зонах, 

рекурентного відбору [9]. 

В. І. Старцевим в результаті двадцятирічних досліджень розроблена 

система безперервного відбору селекційного матеріалу з прогнозуванням 

кінцевого результату на ранніх етапах селекції. Визначені основні параметри 

(фотоперіодична реакція, скороспілість, продуктивність) для овочевих 

культур, які  інтродукують,  і створюваних сортів [206]. 

На коренеплідних овочевих культурах вивчена повна схема селекції, 

що відображає весь шлях від колекційного розсадника до передачі сорту в 

держсортовипробування, визначені роль і тривалість вивчення кожної ланки 

цієї схеми; визначені способи і методи гібридизації по етапах селекційного 

процесу. Показані особливості селекції моркви і редису на стійкість до 

хвороб, запропонована методика оцінки і відбору і виділені джерела 

стійкості. Розроблена оригінальна методика підтримки чистосортності 
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моркви при пересадковій культурі. Ці науково-методичні розробки 

використані при створенні нового вихідного матеріалу, виведенні сортів, 

ліній і гібридів моркви, пастернаку, редису, буряка, томату [218]. 

М. А. Литвиненком розроблено та удосконалено методи і схеми 

прискорення селекційного процесу, схеми використання штучного клімату 

для отримання гібридів 2-3 генерацій в один рік при одночасному доборі 

генотипів за адаптивними ознаками та удосконалено ряд методів і прийомів  

селекційної роботи з озимою м’якою пшеницею [103]. 

М. Р. Козаченком при вивченні ефективності способів індукування і 

використання мутацій в селекції ярого ячменю установлено ефективність 

мутаційно-комбінаційної технології селекційного процесу при поєднанні 

вдосконалених способів експериментального мутагенезу і гібридизації в 

одному селекційному прийомі. Встановлено, що використання індукованих 

мутантів в селекції методом гібридизації за різними схемами мало 

неоднаковий ефект. Більш ефективними виявилися схрещування між 

мутантами з різних сортів, мутантносортові, мутантнолінійні, 

мутантногібридні, ніж між мутантом і вихідним сортом чи між мутантами 

одного сорту. Встановлені закономірності вказують на ефективність 

поєднання гібридизації з мутагенезом. На відміну від відомого роздільного 

застосування селекційних методів, на основі встановлених закономірностей 

автором обґрунтовано і вдосконалено ефективну комплексну мутаційно-

комбінаційну технологію поєднання в єдиному і безперервному мутаційно-

селекційному процесі вдосконалених розробленим винаходом методів 

експериментального мутагенезу та гібридизації при взаємодії трьох факторів 

(модифікатору, мутагена, генотипу), що підвищує за рахунок використання 

гетерозиготних генотипів в 1,24-2,76 разів і завдяки винаходу в 2,37-4,45 

разів ефективність індукування мутацій, а також прискорює на 4-5 років (а 

при застосуванні фітотрону на 6-7 років) селекційний процес одержання 

цінних форм і створення сортів ярого ячменю [75]. 
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О. І. Савіною теоретично обґрунтовано та експериментально 

реалізовано нову селекційну програму створення високопродуктивних сортів 

тютюну з покращеними технологічними властивостями, посухостійкістю, 

адаптивністю до мінливих умов середовища, скоростиглістю та зниженням 

токсичності сировини. За основу селекційної програми на продуктивність і 

якість покладено схему конвергентних схрещувань за принципом 

трансгресивної рекомбінації із залученням вихідних форм різних сортотипів, 

з урахуванням материнського ефекту у прояві кількісних ознак, запилювача – 

генеративних ознак, застосуванням зворотних схрещувань для збереження 

характерних ознак сортотипу, добір форм з ознаками, які корелюють з якістю 

(кут кріплення листка до стебла) та продуктивністю (прояв характерних 

ознак для кожного сортотипу) [193]. 

Методика селекції льону (як льону-довгунця, так і льону олійного) 

протягом майже ста років постійно удосконалюється. Основною базою для її 

удосконалення за цей час стали результати вивчення біологічних 

особливостей росту і розвитку рослин, успадкування основних господарсько-

цінних ознак, взаємозв’язку між ними, а також застосування новітніх методів 

селекційної роботи [59, 184, 190]. 

М. І. Логіновим проведено велику роботу з обґрунтування теоретичних 

основ селекції льону-довгунця. В ході роботи створена удосконалена 

методика селекції на підвищення врожайності і поліпшення якості волокна та 

розроблені методики оцінки якості волокна в індивідуальних елітних 

рослинах, які забезпечують можливість визначати прядивну здатність 

волокна на ранніх етапах селекції і суттєво підвищують ефективність 

селекційної роботи [106]. 

М. І. Логіновим була удосконалена методика селекції льону-довгунця 

та внесені основні зміни, які суттєво впливають на підвищення ефективності 

селекційного процесу на якість волокна при створенні нових сортів. Так, 

автором запропоновано змінити площу живлення рослин у лункових 

селекційних розсадниках на 2,5 х 5,0 см (а не 2,5 х 2,5 см), що дає можливість 
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одержувати з однієї рослини достатню кількість волокна для проведення 

інструментальної оцінки його якості. Крім того, увесь селекційний матеріал, 

індивідуальні рослини селекційних номерів другого етапу селекції та 

окремих перспективних номерів першого етапу селекції аналізується на 

якість волокна, що дозволяє на 3-4 роки раніше контролювати якість волокна 

на рівні елітної рослини. А селекційний матеріал від першого до п’ятого 

етапів проходить оцінку на стійкість до хвороб у комплексному 

провокаційно-інфекційному розсаднику, що дозволяє значно скоротити 

трудові витрати та матеріальні кошти при створенні високопродуктивних 

сортів [106]. 

Турецькими дослідниками проведено вивчення процесу перехресного 

запилення льону в дослідних умовах, а також  вплив відстаней між батьками, 

відсоток гібридизації [262]. 

Таким чином, із приведеного вище матеріалу видно, що  використання 

експериментальних методів, які підвищують генетичну різноманітність 

культури льону, постійно зростатиме, запобігаючи тенденції звуження 

генетичної бази сучасних сортів, що намітилася. А методика проведення 

селекційного процесу має удосконалюватися, що сприятиме створенню 

нових більш продуктивних сортів культури.   

 

1.3 Генетика ознак льону  для застосування в селекційних 

програмах 

 

Дослідження з генетики ознак представляють інтерес як для теорії, так і 

для вирішення практичних завдань селекції. Генетика є теоретичною 

основою селекції льону. За образним висловлюванням М. І. Вавилова «Між 

мистецтвом селекції та генетикою лежить дуже велика прірва і треба багато 

зробити щоб перекинути через неї міст». 

Початок досліджень з генетики ознак культурного льону було 

покладено T. Tammes у 1928 р. вивченням успадкування забарвлення і форми 
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пелюсток [319]. Однак і дотепер генетика ознак культури вивчена 

недостатньо. 

Основні наукові дослідження з генетики льону протягом десятиліть 

проводилися з льоном-довгунцем. Встанослено, що найважливіші кількісні 

господарсько-цінні селекційні ознаки льону-довгунця – загальна висота 

рослин, технічна довжина стебел, насіннєва продуктивність, уміст волокна у 

стеблах, тривалість вегетаційного періоду та інші – контролюються 

полігенними системами і мають проміжний характер успадкування [180].  

Н. М. Кандибою досліджено закономірності мінливості й успадкування 

кількісних ознак у сортів льону-довгунця та створених на їх основі гібридних 

комбінацій. Виділено кращі генетичні джерела за морфологічними ознаками 

рослин, елементами структури урожаю та якості волокна. Здійснено 

генетичний аналіз морфологічних ознак рослини, структури урожаю волокна 

та його якості у системі діалельних схрещувань [67]. 

В. М. Гангановим досліджено успадкування основних господарсько-

цінних ознак сортів льону-довгунця, отримана інформація про їх генетичні 

властивості та перспективність використання в практичній селекційній 

роботі. Встановлено, що кількісні ознаки сортів льону-довгунця 

контролюються адитивно-домінантною генетичною системою. Виявлено, що 

за збільшення показників ознак "загальна висота рослин", "технічна висота 

стебла" та "вміст волокна в стеблах" відповідають рецесивні гени, а ознак 

"кількість коробочок на рослині" та "кількість насінин на рослині" ‒ 

домінантні [21]. 

М. І. Логіновим встановлено основні закономірності успадкування 

ознак, які визначають господарсько-цінні та якісні показники волокна рослин 

льону-довгунця – гнучкості, міцності, тонини та розрахункової добротності 

пряжі [106]. 

Селекцію льону за кількісними ознаками проводять з урахуванням дії 

генів:  
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– за адитивної дії генів у гібридному потомстві вищеплюється 

найчисленніший клас рослин, який займає середнє положення між 

батьківськими формами. При цьому їх фенотип адекватно відображає 

генотип, що дозволяє цілеспрямовано вести добір форм із бажаною 

величиною ознаки;  

– за домінантної дії генів гетерозиготні і гомозиготні гібридні рослини 

фенотипічно не відрізняються між собою, що зумовлено однаковою дією 

домінантних алелів. Добір за певною ознакою за домінування менш 

ефективний, ніж за адитивної дії генів.  

– за умови наддомінування, коли відбувається підвищення 

фізіологічної енергії і життєздатності гетерозиготи порівняно з обома 

гомозиготами, можливий добір більш продуктивних гібридних рослин у 

порівнянні з вихідними гомозиготними батьківськими формами. Водночас у 

поколіннях за розщеплення практично неможливе закріплення найбільш 

продуктивних форм;   

– за умови трансгресії у гібридному організмі об’єднуються генотипи, 

які доповнюють один одного, що дозволяє вести добір рослин з розмахом 

мінливості вище, ніж у обох батьківських форм [136].  

Відомості про характер успадкування якісних ознак льону також мають 

практичне і теоретичне значення як у селекційній роботі, так і під час 

апробації сортових посівів, експертизи сортів на відмінність, однорідність і 

стабільність та визначення їх патентоспроможності. Відомості про характер 

успадкування ознаки стійкості до захворювання рослин льону та інших 

властивостей дозволяють моделювати селекційний процес і прискорювати 

створення сортів із заданими властивостями. 

Н. Б. Брач ідентифіковано 15 генів (17 алелів) морфологічних ознак 

льону, 4 з яких не описані в літературі SPS1 ‒  інгибує крапчастість насіння, 

svf l ‒ контролює ознаку складеності і гофрованості фіолетових пелюсток, 

FP1-34 контролює продольну складку пелюстки, oral-2 ‒ контролює 

оранжевий колір пиляків і крапчастість насіння. Встановлені випадки зв'язку 
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генів забарвлення квіток з тривалістю міжфазних періодів. Біле забарвлення 

пелюсток, яке визначається геном wfl, корелює з короткою фазою сходи ‒ 

цвітіння першої квітки і скороченням числа листків на стеблі. Зірчастість 

білих квіток, контрольована геном sl, пов'язана з довжиною фази цвітіння 

першої квітки ‒ дозрівання першої коробочки [12, 14].   

Вивченню успадкування забарвлення насіння і квітки льону присвячені 

роботи ряду авторів. У ВІР О. О. Пороховіновою була створена і вивчена 

генетична колекція льону за забарвленням і формою квітки і насіння [178].  

У Пакистані проводили аналіз розщеплення за рядом типів забарвлення 

насіння [232]. Генетику строкатості насіння вивчали в Канаді [309].  

Індійськими ученими проведено дослідження успадковування ряда 

ознак: йодне число, маса 1000 шт.насінин.  Встановлено, що остання ознака 

найбільш високоуспадковувана і визначається аддитивною дією генів [329]. 

Відомо всього близько 60 генів, які контролюють різні ознаки льону, 

при цьому багато з них, імовірно, алельні. Узагальнюючі результати 

досліджень представлені в роботах різних дослідників здебільшого з 

вивчення якісних ознак [13, 12, 14, 19, 91, 92, 106, 133, 178, 304, 316 та ін.], 

ми склали наступну картину. 

Колір пелюсток та інших ознак льону визначають 8 генів, а індійських 

видів – 7 генів. Сполучення генів В1, В2 і С зумовлюють домінуюче 

блакитне забарвлення пелюсток, ген D – блакитне, dd гомозигота дає і 

рожеве забарвлення. Гени А і Е інтенсифікують забарвлення, тобто роблять 

його більш яскравим, ген F – послаблює колір, гомозигота ff – змінює 

блакитне забарвлення на лілове (бузкове). За умови домінування гена К вся 

пелюстка має забарвлення, а гомозиготи kk – колір концентрується по краю 

пелюстки.  

Форма пелюстки льону залежить від трьох основних факторів – генів 

В1, В2 і С. Гени В1 і В2 та будь-яка комбінація С-алелів надають пелюстці 

гладеньку поверхню, гомозиготи b1 b1 або b2 b2 і домінантний ген С – 

вузьку і гофровану поверхню. За умови контролювання забарвлення 
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рецесивними генами b1 b2, d, чи h колір пиляків жовтий. З усіма 

домінантними генами забарвлення стає голубим.  

Окрім генів, які визначають колір пелюсток, ще 4 додаткових фактори 

впливають на забарвлення пиляків. Гени z1 i z2 зумовлюють колір 

тичинкових ниток, якщо ще присутні гени В1, С і К замість с, Е або F. Ген Т 

послаблює блакитне забарвлення тичинкових ниток, а ген Н надає 

блакитного забарвлення пилякам, якщо домінуючими генами є В і D. Три 

гени визначають колір стовпчика маточки і приймочки. R дає блакитний 

колір стовпчика маточки з генами В і С, але приймочка стає фіолетовою за 

участю генів R, В і С. Ген I послаблює забарвлення приймочки.  

Колір насіння визначається наявністю чи відсутністю пігменту в 

оболонці насінини. За наявності гена G оболонка насінини має, а gg – не має 

забарвлення. Ген d доводить жовтий колір до коричневого, а b1 – надає 

зеленуватого відтінку. За наявністю генів B, D i G забарвлення червонувате, 

але наявність гомозигот dd чи dd, b1b1 жовтий колір змінюється на 

коричневий без червонуватого відтінку. Ген Х посилює, а х – послаблює 

інтенсивність забарвлення насіння.  

Стійкість льону до іржі зумовлена взаємозв’язком між генетичними 

факторами паразиту і господаря. Стійкість до іржі визначає дія наступних 

генів: К, К1, L, L1 – L11, L12-1, L12-2, M, M1 – M6, N, N1, N2, P, P1 – P5, Q. 

Ознака стійкості до фузаріозу в льону домінантна. Вона зумовлена дією генів 

Fu, Fu2, Fu3, Fu4 – Fu7. Характер успадкування стійкості льону до іржі та 

фузаріозу моно- або дигенний.   

У льону цитоплазматична чоловіча стерильність встановлена у 1921 р. 

Було відкрито два типи чоловічої стерильності, цікавішим визнаний тип з 

Криту. Проте є ряд проблем, що ускладнюють використання чоловічої 

стерильності льону [205].  

За повідомленням американського дослідника U. E. Comstock, 

більшість ліній льону з чоловічою стерильністю відрізнялися закритим типом 
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квіток, що унеможливлювало відвідини їх бджолами . Крім того, до цих пір 

ще не знайдені якісні відновники фертильності [243]. 

Метод гетерозисної селекції у льону на даний час не застосовується, 

хоча прояв гетерозису відомий і по числу насінин на рослину, й по розміру 

насіння та інших ознаках, а колекція ВІР має у своєму розпорядженні  

джерела ЦЧС, закріплювачі стерильності і відновники фертильності. Форми 

льону з ЦЧС мають дрібні пелюстки квітки і закритий трубчастий віночок, 

що зменшує привабливість квітки для комах і ще більш знижує можливість 

природного перехресного запилення. У результаті насичуючих схрещувань 

рослин льону, які мають ЦЧС, з районованими сортами і колекційними 

зразками культурного льону виявлений зразок льону-довгунця, що має гени, 

які викликають розпускання квіток з чоловічою стерильністю [91]. 

У 60-і роки минулого століття були виявлені гени  рослини льону, що 

відповідають за забарвлення: 1) Yg – нормальний колір рослини; 2) yg – 

жовто-зелений колір [91].  

Для сучасної селекції льону великий інтерес представляє пошук джерел 

високої продуктивності, які відрізняються морфологічними ознаками. До 

недавнього часу різниця між окремими сортами льону олійного була 

незначною. В даний час гостро ставиться питання про маркування нових 

сортів певними ознаками у зв'язку з актуальністю захисту авторських прав 

селекціонерів [12, 46]. Для льону гарними маркерними ознаками є 

забарвлення та форма віночку, забарвлення пиляків [122]. Т. О. Рожміною 

створена ознакова колекція за основними морфологічними характеристиками 

квітки і насіння для створення сортів льону з «маркерними» ознаками, які 

необхідні для підвищення ефективності селекційної і насінницької роботи, а 

також захисту інтелектуальної власності селекціонера [186]. 

Для маркування сортів є актуальним виявлення морфологічних ознак з 

простим генетичним контролем, які не впливають на господарсько-цінні  

ознаки [122, 178].  
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Виявлені джерела для розвитку нових напрямів селекції, що 

відрізняються підвищеною поглинаючою здатністю важких металів (Си, Fe, 

Pb і ін.) для рекультиваційних цілей і низькою – для медичного 

використання, певним співвідношенням ненасичених жирних кислот для 

хімічної, медичної і інших галузей промисловості [12, 268].  

 

1.4  Генетичні ресурси диких видів льону 

 

Генетичні ресурси рослин – рослинний матеріал, який являє собою 

потенційне джерело цінних генів для використання в селекційних програмах. 

Тому збір, вивчення, ефективне використання та забезпечення наукових 

установ генетичними ресурсами шляхом створення та ведення генетичного 

банку рослин України – є актуальним завданням. Пошук, залучення до 

генофонду дикорослих та споріднених видів культурних рослин та 

забезпечення їх збереження є невід’ємним завданням при формуванні 

колекцій та проведенні генетико-селекційних досліджень [55, 71, 291]. 

Збір та збереження генетичного різноманіття рослин має виключно 

важливе значення як для окремої країни, так і для людства в цілому. 

Реалізація селекційних програм, кінцевою метою яких є в першу чергу 

вирішення продовольчих, загальноекономічних і навіть соціальних проблем, 

неможливе без надійних джерел вихідного матеріалу, якими є банки 

генетичних ресурсів рослин. Колекції генетичних ресурсів мають важливе 

наукове та освітньо-пізнавальне значення. В зв’язку з цим роботи зі збору, 

збереженню, вивченню та забезпеченню ефективного використання колекцій 

генетичних рослинних ресурсів є пріоритетними проблемами рослинництва 

[55, 71, 192, 239]. 

За результатами науково-дослідної роботи вчених світу щодо напрямів 

роботи з генетичними ресурсами рослин (мобілізації нового вихідного матеріалу, 

його систематизації, збереження, всебічного вивчення та доведення до 

безпосередніх користувачів) можна зробити висновок про необхідність 
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спрямування досліджень не тільки на забезпечення виконання традиційних 

вимог  сільськогосподарського виробництва до сучасних сортів і гібридів 

(скоростиглість, придатність до механізованого збирання, стійкість до біо- та 

абіотичних чинників, високу продуктивність тощо), але й на нові світові 

тенденції використання цих культур, технології їх переробки, розширення ареалу 

вирощування культур, введення в культуру нових видів, забезпечення 

навчального процесу [71, 192]. 

Дикорослі родичі культурних рослин – це еволюційно-генетично 

близькі до культурних рослин види природної флори, які входять в один рід з 

культурними рослинами, потенційно придатні для введення в культуру. 

Виростаючи у певних, у тому числі – несприятливих умовах середовища, 

вони набувають комплексу адаптивних ознак і разом з культурними 

рослинами входять до складу рослинних ресурсів й складають основне 

багатство кожної країни [269, 276]. 

Використання генетичних ресурсів культурних рослин є основою 

підвищення ефективності селекційного процесу та продуктивності рослин, і, 

в результаті відбувається стабілізація обсягів виробництва рослинної 

продукції. Для того щоб в Україні не відбувалась ерозія генофонду 

культурних рослин та втрати селекційних сортів з певними цінними 

ознаками зростає цінність Національного банку генетичних ресурсів [71]. 

У світі налічується близько 1750 генетичних банків рослин. П'ятірка 

найбільших і відомих національних банків виглядає так: у генетичному банку 

США зберігається більше 500 тис. зразків, Китаю  (близько 400 тис. зразків), 

Індії (370 тис. зразків), Росії (330 тис. зразків), Японії (240 тис. зразків). У 

Українському банку знаходиться значно менше – 140 тис. зразків. Колекції 

генофонду  рослин  є  матеріальним та інтелектуальним надбанням народу 

України. Вони є зконцентрованим резерватом цінних зразків рослин для 

використання у сільському господарстві у першу чергу, як вихідний матеріал 

для селекції. Ці колекції відіграють важливу роль у поліпшенні добробуту 

нації і міцності держави, зростанні її наукового, інтелектуального та 
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духовного потенціалу і потребують збереження у життєздатному стані та 

генетичній цілісності [17]. Разом з «ревізією» всього світового генофонду у 

пошуках цінних для використання видів рослин, доцільний пошук і нових 

генетичних донорів тих ознак, які через негативні кореляції могли бути 

втрачені в початково окультурених видів (надійність функціонування 

репродуктивних систем, в тому числі пилкова продуктивність, 

конкурентоспроможність та ін.). 

Існує думка, що при окультуренні рослин перевага віддавалася тим 

видам, в яких вже була представлена генотипова варіабельность 

господарсько-цінних ознак, що розшукувались. Особливу цінність 

представляли ті, що визначали «культурний тип», у яких господарсько-цінні 

ознаки мали низький рівень модифікаційної мінливості і, як правило, були 

моногенні за своєю природою. Дуже часто ці дикі види, які є безпосередніми 

родичами культурних рослин, мають безцінне значення, оскільки вони є 

джерелами таких цінних біологічних ознак як, посухостійкість, 

морозостійкість, стійкість до різних хвороб і шкідників [55].  

Рівень володіння генетичними ресурсами рослин і їх використання має 

велике значення, оскільки значною мірою визначає статус країни на 

міжнародній арені. З вступом України до ФАО збільшилась і її 

відповідальність перед світовим співтовариством за свій рослинний 

генофонд, як частину світового генофонду. Як показав світовий досвід, 

найбільш надійним шляхом збереження у життєздатному стані, збагачення, 

мобілізації генетичних ресурсів рослин для потреб виробництва, селекції, 

науки та освіти є створення генбанків рослин, обладнаних комплексом 

відповідних технічних засобів [70]. 

Сучасна екологічна ситуація характеризується зникненням багатьох 

видів рослин, що може викликати вельми небезпечні наслідки для 

генофонду.  Флора і рослинність усе більш втрачають межі автентичності. 

Дуже часто ці види є безпосередніми родичами культурних рослин, і 

значення їх безцінне, оскільки вони є джерелами таких цінних біологічних 
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ознак як, посухостійкість, морозостійкість, стійкість до різних хвороб, 

шкідників і ін. [55]. 

На даний час проблема мобілізації генофонду рослин, в т.ч. введення в 

культуру нових видів рослин, стала особливо актуальною. Пов'язано це, в 

першу чергу, з розумінням ролі біологічної різноманітності в забезпеченні 

високої продуктивності і екологічної стійкості агроландшафтів [55, 269]. 

Генотипова різноманітність сільськогосподарських культур зазвичай 

зберігається в їх природному співтоваристві (in situ) або виявляється 

зібраною за межами їх природного місця існування (ex situ). Останніми 

роками вченими різних країн підкреслюється необхідність збору, оцінки і 

збереження зародкової плазми рослин, а вивчення генетично цінних видів і 

введення їх в культуру, стає особливо актуальним. На 22-ій конференції 

ФАО була прийнята резолюція, в якій підкреслювалася необхідність збору, 

оцінки і збереження зародкової плазми рослин в масштабі земної кулі [276]. 

Тому вивчення генетично цінних видів, перспективних для доместікації, стає 

все більш актуальним. 

Процеси  доместікації диких і напівкультурних різновидів льону як для 

традиційних, так  і нетрадиційних сфер вживання можуть бути прискорені. 

Так, їх можна використовувати як декоративні рослини, або як лікарські. 

Linum usitatissimum належить до прадавніх культурних рослин. Linum 

humile (льон олійний), на думку ряду авторів, є підвидом Linum usitatissimum. 

Однак, не дивлячись на те, що історія цієї культури налічує декілька 

тисячоліть, інші види роду Linum не введені в культуру для використання, 

хоча налічується велика різноманітність як багаторічних, так і однорічних (за 

різними джерелами від 100 до 200) видів льону [91, 197, 228, 245]. На наш 

погляд, ряд диких видів успішно могли б доповнити вже існуючу групу 

культурних рослин. 

Рід Linum досить обширний, а його таксономія побудована на 

морфологічних особливостях і географічному поширенні видів [228]. 
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Представники роду, здебільшого, поширені в помірних і субтропічних 

областях. Багато з них успішно виростають і в Україні [145,146].  

Види роду Linum L. демонструють складний біогеографічний розподіл. 

Їх місце існування – це відкриті, добре освітлені ділянки, скелі добре 

дреновані карбонатні або піщані ґрунти [146, 228]. Імовірно саме тому льон 

був окультурений у декількох центрах світового різноманіття. Як показали 

експедиції М. І. Вавилова дрібнонасінні льони походять з Південно-західної 

Азії, а крупнонасінні – з Середземноморського центру [91]. Відповідно до 

останньої класифікації, види, які відносяться до роду Linum діляться на п'ять 

секцій Linum, Dasylinum, Syllinum, Cathartolinum, and Linastrum (Linopsis) 

[289]. Проте багато питань систематики і філогенії роду Linum трактуються 

неоднозначно [270, 279, 280, 294, 298]. 

У конспекті роду Linum L. складений О. М. Оптасюк та М. В. Шевера 

«Рід Linum L. у флорі України» [146] представлений фрагмент системи роду  

Linum флори  України,  який містить морфологічну характеристику роду, 

внутрішньородових категорій, конспект видів із номенклатурними цитатами, 

основною синонімікою, відомостями про тип, загальний ареал, поширення в 

Україні, екологічну приуроченість і критичні нотатки. На думку автора, в 

Україні наявні два центри видового різноманіття роду – кримський (14 видів, 

у т.ч. 6 ендемічних) та східно-причорноморський (10, у т.ч. 3 ендемічних), які 

відображають особливості його видової диференціації. У складі роду 

відмічено 10 ендемічних, 5 погранично-ареальних видів, які потребують 

охорони [145]. 

Сучасна таксономія льону побудована на морфологічних особливостях 

і географічному поширенні видів. Через заплутану синоніміку,  характерну 

для таксономічних описів роду Linum, і дотепер ціла низка запитань 

залишається невирішеною.   

Ми узагальнили і систематизували інформацію з синоніміки, філогенії, 

і каріотипування 11 видів льону, що входять в нашу колекцію і представили в 

табл. 1.1 і 1.2  
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Таблиця 1.1 

Синоніміка досліджуваних диких видів льону 

Назва секції 

за  J. McDill, 2009 

Назва секції відповідно 

іншим дослідникам 
Вид 

sect. Linopsis 

(Reichenb.) 

Engelmann 

Planchon J. E.,1847/1848 

ser. Protolinum ; ser. 

Adenolinum  subg. Linastrum 

Linum austriacum L. 

Linum narbonense L. 

Linum perenne L. 

 

Reiche K., 1897 

sect. Linastrum 

Winkler H., 1931 

sects. Cathartolinum & 

Linastrum 

Юзепчук С. В.,1949   

sect. Adenolinum 

Оптасюк О. М., 2011 

sect. Adenolinum (Rchb.) Juz 

Свєтлова О. О., 2007 

sect. Adenolinum (Rchb..) Juz. 

 

sect.  Syllinum 

Griseb. 

Planchon J. E.,1847/1848 

subg. Syllinum 

Linum thracicum 

Degen. 

Reiche K.,1897 

subg. Syllinum 

Winkler H., 1931 

subg.  Syllinum 

Юзепчук С. В.,1949   

sect. Syllinum 

Свєтлова О. О., 2007 

sect. Syllinum Griseb. 

 

 

 

sect.  Dasylinum 

(Planchon) Juz. 

 

Planchon J. E.,1847/1848 

ser. Limoniopsis ; ser. 

Dasylinum 

Linum hirsutum L. 

Linum pubescens Banks 

and Solander 

Reiche K., 1897; subg. Eulinum 

Winkler H.,,1931; sect.  

Eulinum 

Юзепчук С. В. ,1949   

sect. Dasylinum 

Оптасюк О. М., 2011 

sect. Dasylinum (Planch.) Juz. 
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продовження табл.1.1 

Назва секції 

за  J. McDill, 2009 

Назва секції відповідно 

іншим дослідникам 

Вид 

 Свєтлова О. О., 2007 

sect. Dasylinum (Planch.) Juz. 

 

 

sect. Linum 

Planchon J. E.,1847/1848 

sect. Eulinum 

Linum angustifolium 

Huds. 

Linum bienne Mill. 

Linum crepitans Dum. 

Linum hispanicum Mill. 

Linum 

grandiflorum Desf. 

Reiche K., 1897; sect. Eulinum 

Winkler H., 1931; sect. 

Eulinum 

Юзепчук С.В.,1949; ser. 

Protolinum 

Свєтлова О. О., 2007 

sect. Linum 

Оптасюк О. М., 2011; sect. 

Linum 

Примітка. Розроблено автором  

 

Крім секцій  Syllinum,  Adenolinum, Linum, Dasylinum О.М. Оптасюк 

[145] наведено та детально охарактеризовано ще чотири секції  Linopsis, 

Cathartolinum, Tubilinum Svetlova, Dichrolinum та види льону, які входять до 

них.  

В роботі О. О. Свєтлової крім наведених секцій, виділено ще Sect.  

Stellerolinum Juz. ex Probat , Sect. Tubilinum Svetlova, Sect.  Heleolinum, Sect.  

Macrantholinum Juz., Sect.  Linopsis (Reichenb.) Engelm, Sect. Cathartolinum 

(Reichenb.) Griseb. Всього 10 секцій [197]. На думку автора, представники 

роду Linum L. доволі розповсюджені в помірному поясі Старого Світу, 

особливо в Східній Європі та  на Кавказі. 

Дуже мало інформації щодо систематичного положення однорічного 

виду L. grandiflorum Desf. У роботі О. В. Оптасюк [146] зазначено з 

посиланням на С. В. Юзепчука, що цей вид відноситься до секції Linum,  ряд 

Angustifolia. Та у дослідженнях О.В. Муравенко [140] при проведенні 

порівняльного молекулярно-цитогенетичного дослідження хромосомної 

организації геномів видів льону вказується, L. grandiflorum Desf. з 2n = 16 
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секції Linum, має подібність за рисунками С/DAPI-забарвлення хромосом 

набору до виду L. decumbence Desf. Однак інших підтверджень нами не 

знайдено. 

Суперечливі моменти мають місце і в інформації щодо кількості і 

розміру хромосом різних видів льону. Нами зібрано інформацію про 

хромосомні числа досліджуваних нами видів льону (табл. 1.2.).  

Таблиця 1.2 

Хромосомні числа у досліджуваних диких видів льону 

№ Вид 
Число 

хромосом 
Автори 

1 Linum  

austriacum  

2 n =18 Кутузова С. Н.,1998 [91];  Лях В. О., 2008 

[116]; Лемеш В. А., 2005 [101]; Jhala A. J., 

2008 [270], Муравенко О. В., 2010 [140] 

2 
Linum 

hirsutum 

2 n =16 Кутузова С. Н., 1998 [91]; Лемеш В. А., 

2005 [101]; Лях В. О., 2008 [116]; Jhala A. J., 

2008 [270]; Муравенко О. В., 2010 [140] 

2 n = 18 Лях В. О., 2008 [116]; Jhala A. J., 2008 [270] 

3 
Linum 

narbonense 

2 n = 14 Jhala A. J., 2008 [270] 

2 n = 18 Лях В. О., 2008 [116]; Jhala A. J., 2008 [270] 

2 n =20  Кутузова С. Н., 1998 [91]; Лемеш В. А., 

2005 [101];  

2n=28 Кутузова С. Н., 1998 [91]; Jhala A. J., 2008 

[270]; Муравенко О. В., 2010 [140]; 

Юркевич О. Ю., 2008 [229] 

4 Linum perenne 2 n =18 Кутузова С. Н., 1998 [91]; Лемеш В. А., 

2005 [101]; Лях В. О., 2008 [116]; Jhala A. J., 

2008 [270] 

5 Linum 

thracicum 

2n =  

28+1-6B 

Муравенко О. В.,2010 [140] 

6 Linum  

angustifolium 

2 n = 30, 

32 

Кутузова С. Н., 1998 [91];  Jhala A. J., 2008 

[270]; Муравенко О. В., 2010 [140] 

7 Linum bienne 2 n =30,  

32 

Кутузова С. Н., 1998 [91];  Муравенко О. В., 

2010 [140] 

8 Linum 

crepitans 

2 n =30 Кутузова С. Н., 1998 [91];  Jhala A. J., 2008 

[270] 

9 Linum 

hispanicum 

2 n =30 Jhala A. J., 2008 [270] 
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продовження табл.1.2 

№ Вид 
Число 

хромосом 
Автори 

10 
Linum  

grandiflorum 

2 n =16 Кутузова С. Н., 1998 [91]; Лемеш В. А., 

2005 [101]; Лях В. О., 2008 [116]; Jhala A. J., 

2008 [270]; Муравенко О. В., 2010 [140]; 

Юркевич О., 2008 [229] 

2 n =18 Jhala A. J., 2008 [270] 

11 
Linum 

pubescens 

2 n =16 Лях В. О., 2008 [116]  

2 n = 18 Кутузова С. Н., 1998 [91] 

Примітка. Розроблено автором  

 

Використовувати льон як декоративну культуру пропонує і Т. О. 

Рожміна в результаті комплексного вивчення дикорослих форм льону 

автором виявлені види, зразки яких характеризуються яскравим 

забарвленням квітки (блакитна, фіолетова, темно-червона, жовта), високим 

коефіцієнтом розмноження насіння, великою кількістю і тривалістю цвітіння 

(більше 3-х місяців), а також непримхливістю до умов вирощування, що 

дозволяє використовувати їх в декоративному озелененні. До таких видів 

відносяться - L. grandiflorum Desf, L. perenne L., L. austriacum L., L. alpinum L, 

L. altaicum L, L. hirsutum L., L. comarovii Juss., L. flavum L., L. capitatum L., L. 

campanulatum L. та ін. [186]. 

І. В. Ущаповський зі співавторами передбачає, що процеси 

доместикації роду Linum пов’язані з формуванням рекомбінаційної системи 

льону [323]. 

М. О. Каляевою  при розробці ефективної системи генетичної 

трансформації льону-довгунця (Linum usitatissimum L.) і дикорослих видів 

роду Linum розроблена ефективна система агробактеріальної генетичної 

трансформації льону-довгунця і Linum perenne L.  та Linum grandiflorum [66]. 

Таким чином, при проведенні активного пошуку серед дикорослих 

видів льону і введення в їх культуру, має перспективи виділення зразків, які  
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володіють дизайно-естетичними, ґрунтозахисними,  медичними та іншими 

господарсько-цінними властивостями. 

З вищевикладеного видно, що льон олійний – цінна і перспективна 

культура, яка щороку набуває популярності і в Україні, і в світі.  

Однак в Україні генетико-селекційна робота з льоном олійним 

проводилась зовсім слабко на відміну від льону-довгунцю. Докторська 

дисертація з селекції цієї культури була захищена у 1968 році О. І. Рижеєвою 

[185], яка після захисту дисертації багато років пропрацювала в Одеському 

державному сільськогосподарському інституті. У 2013 році були захищені 

дві кандидатські дисертації – Ю. О. Махно, щодо застосування методу 

електрофорезу запасних білків насіння в селекції культури [123],  та І. Ф. 

Дрозд, щодо прояву та мінливості господарсько-цінних ознак сортів льону 

олійного в умовах Передкарпаття [48]. Проте багато селекційних питань ще 

залишаються не вирішеними. 

Незважаючи на певні успіхи, які зробила в останні роки часна генетика 

культури, вона ще вивчена недостатньо і слабко пов’язана з нагальними 

проблемами селекції льону олійного. В Україні розробка окремих питань 

генетики цієї культури представлена в двох кандидатських дисертаціях. 

Робота М. Ю Міщенко [132], яка була захищена у 1999 році, стосується 

розробки методів мікрогаметофітного добору на стійкість до абіотичних 

факторів. Дисертаційна робота О. Ю. Калініної [65], захищена у 2009 році, 

висвітлює особливості мінливості та успадкування ознак габітусу в льону 

олійного. 

У зв’язку з актуальністю і не розробленістю питань селекції культури 

метою нашої роботи є теоретично обґрунтувати, розробити та удосконалити 

методичні підходи створення вихідного матеріалу та сортів льону олійного, 

розширити генетичні ресурси льону для підвищення ефективності 

селекційної роботи.  
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РОЗДІЛ 2 

УМОВИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Характеристика ґрунтово-кліматичних умов зони проведення 

досліджень 

 

Основні посіви льону  олійного в Україні зосереджені в Степовій зоні. 

Клімат Степової зони України помірно-теплий з недостатнім зволоженням. 

Спостерігається посушливість клімату, яка проявляється частіше літом і 

восени. Посушливість клімату обумовлюється не тільки недостатньою 

кількістю опадів, а й нерівномірним розподілом їх протягом року, особливо у 

період вегетації рослин, та великими витратами на випаровування. 

Наукові дослідження за темою докторської дисертації проводилися з 

квітня 2004 року до червня 2019 року. 

Польові досліди проводилися у північно-західній частині Запорізької 

області в м. Запоріжжя на експериментальній ділянці кафедри садово-

паркового господарства та генетики Запорізького національного університету 

та на території Запорізького району на полях Інституту олійних культур 

НААН.  Ці дві дослідні ділянки мають однакові ґрунтово-кліматичні умови. 

Рельєф території проведення досліджень представляє собою хвилясту 

рівнину, з балками та ярами зі схилами різної експозиції, що характерно для зони 

Степу. Клімат області континентальний з високими температурними 

ресурсами і недостатньою кількістю опадів [63]. 

Пануючим типом водного режиму ґрунтів є непромивний, при 

глибокому (більше 10 м) заляганні ґрунтових вод. При такому водному режимі 

водорозчинні солі у ґрунтах вимиті на глибину 3-4 м.  За даними Запорізької 

агрохімлабораторії територія проведення досліджень представлена типовими 

звичайними середньопотужними малогумусними чорноземами. 
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Розподіл атмосферних опадів у зоні проведення досліджень 

нерівномірний як за кількістю, так і за періодами вегетації. Основні запаси 

ґрунтової вологи формуються у осінньо-зимово-рановесняний період. 

Продуктивність рослин великою мірою залежить від накопичення та 

правильного використання ґрунтової вологи осінньо-зимово-рановесняних 

опадів. Максимальна гігроскопічність ґрунту у гумусовому горизонті коливається у 

межах 8-10%, коефіцієнт в’янення – у межах 14-17% вологості. 

Повне відтаювання ґрунту відмічається у другій половині березня. 

Запаси продуктивної вологи у метровому шарі ґрунту до початку польових 

робіт у середньому складають 139 мм. Стійке прогрівання ґрунту на глибину 

10 см до 10 °С відмічається у середині квітня. Сума біологічно активних 

температур складає 3000-3100
 
°С [63]. 

У середньому за рік випадає 457 мм опадів. Із загальної їх кількості у 

теплий період року випадає приблизно 70%. Характерною особливістю 

приходу весни для півдня Степу України є швидке нарощування денних 

температур, яке переривається різкими похолоданнями у кінці квітня-

початку травня і триває 7-12 діб, а у подальшому ріст температури повітря 

проходить з великою інтенсивністю.  

Характеристика елементів погоди складена на підставі матеріалів 

Запорізької метеорологічної станції [63].  

У роки досліджень метеорологічні умови як за температурою повітря, 

так і за кількістю опадів складались по різному. У табл. 2.1 та 2.2. 

представлені метеорологічні умови, які відіграють важливу роль у 

життєдіяльності рослин льону, забезпеченні умов росту, розвитку та 

формуванні продуктивності.  

Несприятливі умови для росту та розвитку льону були у 2003, 2005, 

2007, 2009, 2012 роках. Перевищення температурних показників у ці роки 

було найбільшим. 

Особливо складними для культури льону олійного були умови 2012 

року. В цей рік температура була значно вище за середньобагаторічні, а 
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кількість опадів, як по місяцях, так і в цілому за вегетацію була значно 

нижчою. Так, в квітні місяці вона склала 3,0 мм, що на 32,0 мм менше ніж 

багаторічна кількість опадів (35,0 мм).  

Погодні умови 2008 та 2015 років були сприятливими для культури 

льону. Середньодобова температура повітря протягом вегетаційного періоду 

льону була незначно вищою за середньобагаторічну. 

Таблиця 2.1  

Температура повітря за вегетаційний період льону олійного 

у роки досліджень, ºС (2003-2015 рр.) 

Роки 
Місяці 

Квітень Травень Червень Липень 

2003 10,1 22,6 20,9 23,2 

2004 7,5 12,9 19,8 23,7 

2005 9,3 19,9 20,6 25,3 

2006 11,6 17,1 23,2 21,9 

2007 9,8 20,4 25,7 27,7 

2008 13,4 17,9 23,8 24,5 

2009 17,6 24,2 24,2 27,7 

2010 11,7 19,7 25,5 27,7 

2011 10,8 20,0 24,4 27,3 

2012 15,3 24,1 27,1 28,7 

2013 13,2 23,1 24,7 26,2 

2014 12,1 20,2 22,4 26,4 

2015 11,2 19,2 24,9 26,6 

Середньобагато-

річні показники 
8,5 16,0 19,4 22,6 

 

Випадання опадів в регіоні відзначається нерівномірністю і значними 

коливаннями їх по роках, що призводить до нерівномірної вологості ґрунтів в 

різні роки. Як можна бачити з даних табл. 2.2, кількість опадів за 

вегетаційний період льону олійного була більш сприятливою у 2008, 2010, 
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2014 та 2015. У ці роки показники були вище за середньобагаторічні, або 

близькі до них. Це сприяло гарному розвитку рослин льону в період до 

цвітіння і в подальшому  формуванню високого врожаю.  

Найскладніші умови за опадами у вегетаційний період культури 

склалися у 2012 р. Достатньо несприятливими були також 2005, 2007 та 2013 

роки.  В ці роки кількість опадів у переважаючій частині вегетації була 

недостатньою і значно нижче середньобагаторічних показників, що 

негативно вплинуло на ріст та розвиток рослин льону.  

Таблиця 2.2 

Сума опадів за вегетаційний період льону олійного 

у роки досліджень, мм (2003-2015 рр.) 

Роки 
Місяці 

Квітень Травень Червень Липень 

2003 0,0 0,0 59,0 76,5 

2004 0,0 98,0 90,5 62,0 

2005 27,0 5,0 94,0 6,0 

2006 7,0 35,0 78,0 15,0 

2007 6,5 10,5 38,5 26,0 

2008 48,5 69,3 40,5 40,0 

2009 10,7 76,5 30,1 12,5 

2010 11,5 107,0 25,0 45,0 

2011 33,0 5,5 43,0 38,0 

2012 3,0 20,0 12,5 34,0 

2013 8,0 29,0 31,5 90,5 

2014 48,4 35,0 99,5 11,0 

2015 77,5 47,5 140,5 25,0 

Середньобагато-

річні показники 
35,0 40,0 62,0 58,0 

 

Кількість гумусу невелика і у шарі 0-20 см коливається у межах 4,4-

5,5 %. У орному шарі ґрунту забезпеченість легкогідролізуємим азотом – 8,7-
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9,1 мг на 100 г ґрунту. Вміст рухомого фосфору (за Чириковим) – 10,5-

11,2 мг на 100 г ґрунту, обмінного калію (за Масловою) – 15,2-17,1 мг на 100 

г ґрунту. Ґрунти характеризуються як слабозабезпечені азотом. Реакція 

ґрунтового розчину нейтральна, рН водної витяжки коливається у межах 6,5-

7,0. 

Агротехніка проведення польових дослідів загальноприйнята для льону 

олійного в даній агрокліматичній зоні [1, 112]. 

 

2.2 Матеріал досліджень 

 

У дослідах використовували матеріал з колекції лабораторії селекції 

льону олійного Інституту олійних культур НААН та кафедри садово-

паркового господарства та генетики Запорізького національного 

університету. Обрані генотипи відрізнялися походженням, господарсько-

біологічними і морфологічними особливостями.  

Льон олійний (Linum humile Mill.) –відноситься до самозапильних 

культур, Його сорти характеризуються високим ступенем вирівняності за 

всіма ознаками і властивостями і є лінійним матеріалом [112, 130]. Нижче 

приведено описи морфологічних ознак досліджуваного лінійного матеріалу.  

Опис сортів, які використовувались в дослідженнях за темою 

дисертації.  

Сорт Південна ніч створено методом мікрогаметофітного добору з 

гібридної комбінації. Висота рослин – 52-55 см, тривалість вегетаційного 

періоду – 84-86 діб. Квітка – синя, велика, відкрита. Насіння – коричневе, 

маса 1000 насінин – 7,9 г. Вміст олії в насінні – 44-46 %. Урожайність – 1,60-

1,8 т/га. Відрізняється високою стійкістю проти посухи, стійкий проти 

вилягання рослин. Характеризується високою потенційною продуктивністю. 

Рекомендується для вирощування в степовій зоні України (рис. 2.1). 
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У Реєстрі сортів рослин України з 2001 року [182]. Автори: Лях В. О., 

Міщенко Л. Ю., Сорока А. І. Оригінатор – Інститут олійних культур, 

м. Запоріжжя. 

 

 

Рисунок 2.1  Сорт льону олійного Південна ніч 

Примітка. Власна фотографія автора 

 

Сорт Дебют  створено методом індивідуального добору із сортозразка 

колекції Інституту олійних культур. Висота рослин – 57-58 см. Тривалість 

вегетаційного періоду – 84-86 діб. Квітка – середнього розміру, світло-

фіолетова. Насіння – яскраво-коричневе, маса 1000 насінин – 7,6 г. Вміст олії 

в насінні – 44-45 %. Урожайність – 1,5-1,8 т/га. Стійкий проти вилягання 

рослин та обсипання насіння. Рекомендується для вирощування в степовій 

зоні України.  

У Реєстрі сортів рослин України з 2001 року [182]. Автори: 

Товстановська Т. Г., Лунін М. Д. Оригінатор – Інститут олійних культур, 

м. Запоріжжя 

Сорт Айсберг створено методом індивідуального добору з мутантної 

лінії. Висота рослин – 54-57 см, тривалість вегетаційного періоду – 86-88 діб. 
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Квітка – біла, зіркоподібна. Насіння – темно-коричневе, маса 1000 насінин – 

7,7-8,0 г. Вміст олії в насінні 47-49 %. Урожайність – 1,8-2,1 т/га. 

Вирізняється чіткою маркерною ознакою – «зіркоподібною» білою квіткою, 

коричневим насінням. Характеризується високим йодним числом олії та 

стійкістю проти фузаріозного в’янення. Стійкий проти вилягання рослин. 

Рекомендовано для вирощування в усіх ґрунтово-кліматичних зонах України 

(рис. 2.2). 

У Реєстрі сортів рослин України з 2001 року [182]. Автори: Лях В. О., 

Міщенко Л. Ю., Сорока А. І., Моргун В. В. Оригінатор – Інститут олійних 

культур, м. Запоріжжя 

 

 

Рисунок 2.2  Сорт льону олійного Айсберг 

Примітка. Власна фотографія автора 

 

Сорт Орфей створено методом індивідуального добору з гібридної 

комбінації. Висота рослин 55 – 58 см, тривалість вегетаційного періоду – 87-

89 діб. Квітка – блакитна, середньої величини. Насіння – коричневе, маса 

1000 насінин – 7,2-7,5 г. Вміст олії в насінні – 45-47 %. Урожайність – 1,8-  
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2,0 т/га. Стійкий проти вилягання та обсипання. Рекомендується для 

вирощування в степовій зоні України (рис. 2.3). 

У Реєстрі сортів рослин України з 2002 року [183]. Автори: 

Товстановська Т. Г., Лях В. О. Оригінатор – Інститут олійних культур, 

м. Запоріжжя 

 

 

Рисунок 2.3  Сорт льону олійного Орфей 

Примітка. Власна фотографія автора 

 

Сорт Золотистий створено методом індивідуального добору з 

мутантної лінії.  Висота рослин 60-65 см, тривалість вегетаційного періоду – 

90-95 діб. Квітка – біла, відкрита. Насіння – жовте, маса 1000 насінин – 8,0-

8,3 г. Вміст олії в насінні 48,0-50,0%. Урожайність – 2,0-2,3 т/га. 

Відрізняється високим вмістом ліноленової кислоти, майже 70%, тому 

пропонується для технічного використання олії. Має характерну відмітну 

ознаку – хлорофільну недостатність рослин упродовж всього вегетаційного 

періоду. Посухостійкий, стійкий проти вилягання та хвороб. Рекомендується 

для вирощування в степовій зоні України. 
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У Державному реєстрі сортів рослин, придатних до поширення в 

Україні з 2005 року [32]. Автори: Лях В. О., Міщенко Л. Ю., Полякова І. О. 

Оригінатор – Інститут олійних культур, м. Запоріжжя 

Сорт Ківіка створено методом індивідуального добору з мутантної 

лінії. Висота рослин – 50-60 см, тривалість вегетаційного періоду – 75-

83 доби. Квітка фіолетово-синя, відкрита. Насіння коричневе, маса 1000 

насінин – 6,3-6,5 г. Вміст олії в насінні – 42,0-44,0%. Урожайність – 1,7-

1,9 т/га.  Вирізняється високим (до 40 %) вмістом олеїнової кислоти, тому 

олія пропонується для харчового використання. Посухостійкий, стійкий 

проти ураження хворобами. Технологічний, не вилягає, не осипається, 

придатний для механізованого вирощування. Рекомендується для 

вирощування в степовій та лісостеповій зонах України (рис. 2.4). 

У Державному реєстрі сортів рослин, придатних до поширення в 

Україні з 2007 року [34]. Автори: Міщенко Л. Ю., Лях В. О., Полякова І. О., 

Шегда В. Н., Бігун М. С. Оригінатор – Інститут олійних культур, 

м. Запоріжжя. 

 

 

Рисунок 2.4  Сорт льону олійного Ківіка 

Примітка. Власна фотографія автора 
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Сорт Славний. Сорт створено методом індивідуального добору з 

гібридної комбінації. Висота рослин 58-60 см, тривалість вегетаційного 

періоду 88-90 діб. Квітка велика, відкрита, біла, пиляки жовті. Насіння 

велике, жовте. Маса 1000 насінин 8,9 г. Вміст олії в насінні 48-49%. 

Урожайність 2,0-2,4 т/га. Посухостійкий, стійкий проти ураження хворобами. 

Рекомендується для вирощування в степовій та лісостеповій зонах України. 

У Державному реєстрі сортів рослин, придатних до поширення в 

Україні з 2006 року [33]. Автори: Міщенко Л. Ю., Лях В. О., Шегда В. Н. 

Оригінатор – Інститут олійних культур, м. Запоріжжя. 

Сорт Водограй створено методом індивідуального добору з гібридної 

комбінації.    Середньостиглий,     посухостійкий      (рис. 2.5).     Тривалість  

 

 

Рисунок 2.5  Сорт льону олійного Водограй 

Примітка. Власна фотографія автора 

 

вегетаційного періоду – 87-89 діб. Квітка середньої величини, забарвлення 

пелюсток віночка блакитне, пиляки сині, насіння коричневе. Висота рослин – 

54-60 см. Маса 1000 насінин – 7,5-8,0 г. Вміст олії в насінні – 48-50%. 
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Потенційна врожайність – 2,0-2,5 т/га. Сорт технічного напрямку, вміст 

ліноленової кислоти в олії – понад 70 %. Сорт технологічний, не вилягає, не 

осипається, придатний для механізованого вирощування. Рекомендовано для 

вирощування в усіх ґрунтово-кліматичних зонах України.  

У Державному реєстрі сортів рослин, придатних до поширення в 

Україні з 2009 року [35]. Автори: Полякова І. О., Лях В. О., Ягло М. М., 

Махно Ю. О., Товстановська Т. Г., Міщенко Л. Ю. Оригінатор – Інститут 

олійних культур, м. Запоріжжя 

Сорт Патрицій створено методом індивідуального добору з мутантної 

лінії. Тривалість вегетаційного періоду – 86-88 діб. Висота рослин – 50-52 см. 

Маса 1000 насінин – 7,5-8,0 г. Вміст олії в насінні – 48-49 %.  Урожайність 

1,7-1,9 т/га.  Характеризується комбінацією трьох маркерних ознак – жовте 

забарвлення насіння, фіолетова квітка і напівзгорнута ступінь розкриття 

квітки. Рекомендується для вирощування в степовій зоні України. 

У Державному реєстрі сортів рослин, придатних до поширення в 

Україні  з 2018 року [37]. Автори:  Лях В. О., Махно Ю. О., Ягло М. М., 

Сагайдак Є. О., Товстановська Т. Г., Сорока А. І., Полякова І. О. Оригінатори 

–  Запорізький національний університет та Інститут олійних культур, 

м. Запоріжжя. 

Сорт Циан створено методом триразового пересівання на 

фузаріозному фоні сорту Старт із наступним індивідуальним добором. 

Висота рослин 60-65 см. Квітка відкрита, забарвлення пелюсток блакитне, 

забарвлення пиляків блакитне, діаметр квітки середній, поверхня пелюсток 

гладка; коробочка куляста. Насіння − коричневе; маса 1000 насінин – 7,0-8,0 

г. Вміст олії в насінні – 46,0-49,0%. Урожайність – 1,6-1,9 т/га. Оригінатор – 

Всеросійський науково-дослідний інститут олійних культур (ВНДІОК), 

м. Краснодар, Росія. 

Сорт Антарес. Висота рослин – 50-70 см, тривалість вегетаційного 

періоду 85-88 діб. Квітка – блакитна, дзвоникоподібна; діаметр квітки 

середній; поверхня пелюсток гладка; край пелюсток рівний, забарвлення 
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пелюсток блакитне. Насіння − коричневе, яйцеподібної форми. Маса 1000 

насінин – 5,5-6,0. Вміст олії в насінні – 44,0-45,0%. Урожайність – 1,5-1,7 

т/га. Німеччина. 

Сорт Авангард створено методом гібридизації таджикського кудряшу 

Сафедака з американським довгунцем, з наступним схрещуванням двох 

кращих ліній – № 388 та № 338. Висота рослин – 60-76 см. Забарвлення 

пелюсток біле. Насіння жовтого кольору. Маса 1000 насінин – 7,5-8,0 г. 

Вміст олії в насінні – 45,0-48,0%. Урожайність – 1,7-1,9 т/га. Оригінатор – 

Всеросійський науково-дослідний інститут олійних культур (ВНДІОК), 

м. Краснодар, Росія. 

Сорт Лірина. Висота рослин – 50-70 см, тривалість вегетаційного 

періоду 85-88 діб. Квітка відкрита; забарвлення пелюсток фіолетове, 

поверхня пелюсток гладка. Насіння коричневе. Маса 1000 насінин – 6,0-7,0 г. 

Вміст олії в насінні – 44,0-46,0 %. Урожайність – 1,7-1,9 т/га. Німеччина. 

Сорт Ручійок. Висота рослин 58-67 см. Тривалість вегетаційного 

періоду 83-84 доби. Квітка блакитна, насіння коричневе. Маса 1000 насінин – 

6,7-7,5 г. Вміст олії в насінні – 45,0-49,0 %. Урожайність – 1,7-1,9 т/га. 

Оригінатор – Всеросійський науково-дослідний інститут олійних культур 

(ВНДІОК), м. Краснодар, Росія. 

Сорт Байкал. Висота рослин 58-67 см. Тривалість вегетаційного 

періоду 83-84 доби. Квітка відкрита. Забарвлення пелюсток світло блакитне, 

поверхня пелюсток гладка, забарвлення пиляків блакитне. Насіння 

коричневе. Маса 1000 насінин – 7,5-7,7 г. Вміст олії в насінні – 43,0-45,0 %. 

Урожайність – 1,7-1,9 т/га. Франція. 

Опис ліній, які використовувались в дослідженнях за темою дисертації. 

Ці лінії не зареєстровані як сорти, але є перспективними для селекційної 

роботи. 

Лінія Л-1. Висота рослини − 42-45 см. Тривалість вегетаційного 

періоду 88-92 доби. Квітка відкрита, забарвлення пелюсток фіолетово-синє, 
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забарвлення пиляків блакитне, насіння коричневе. Маса 1000 насінин – 

10,0 г. Вміст олії в насінні  – 34,0-38,0 %. Португалія. 

Лінія Л-3. Висота рослини − 65-67 см. Тривалість вегетаційного 

періоду 85-88 діб. Квітка відкрита, забарвлення пелюсток біле, забарвлення 

пиляків кремове, насіння жовте. Має високий вміст ліноленової кислоти. 

Маса 1000 насінин – 7,0-7,5 г. Вміст олії в насінні – 42,0-43,0%. Чехія. 

Лінія ІЗ-11. Висота рослин − 58-67 см. Тривалість вегетаційного 

періоду 101-103 доби. Квітка відкрита, забарвлення пелюсток фіолетове, 

поверхня пелюсток гладка, забарвлення пиляків блакитне, насіння коричневе. 

Маса 1000 насінин – 7,7-7,9 г. Вміст олії в насінні – 48,0-49,0%. Урожайність 

– 1,6-1,8 т/га. Україна, ІОК. 

Лінія ІЗ-5. Висота рослин − 58-67 см. Тривалість вегетаційного періоду 

94-98 діб. Квітка відкрита, забарвлення пелюсток фіолетове, поверхня 

пелюсток гладка, забарвлення пиляків блакитне, насіння коричневе. Маса 

1000 насінин –7,6-8,0 г. Вміст олії в насінні – 46,0-48,0%. Урожайність – 1,6-

1,8 т/га. Україна, ІОК. 

Лінія ІЗ-6. Висота рослин − 60-67 см. Тривалість вегетаційного періоду 

100-103 доби. Квітка відкрита, забарвлення пелюсток фіолетово-блакитне, 

поверхня пелюсток гладка, забарвлення пиляків блакитне, насіння коричневе. 

Маса 1000 насінин – 7,9-8,2 г. Вміст олії в насінні – 46,0-48,0%. Урожайність 

– 1,6-1,7 т/га. Україна, ІОК. 

Лінія ЛС-14/04. Висота рослин − 58-62 см. Тривалість вегетаційного 

періоду 94-96 доби. Квітка відкрита, забарвлення пелюсток фіолетово-

блакитне, поверхня пелюсток гладка, забарвлення пиляків блакитне. Насіння 

коричневе. Маса 1000 насінин – 8,5-9,2 г. Вміст олії в насінні – 46,0-48,0%. 

Урожайність – 1,6-1,7 т/га. Україна, ІОК. 

Опис мутантних ліній, які використовувались в дослідженнях за темою 

дисертації.  

Дані мутантні лінії отримані після обробки насіння льону гамма-

променями (400 і 700 Гр) на установці ‖Дослідник‖ у 1997, 1999 рр. в 
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Інституті фізіології рослин та генетики (м. Київ) [173]. Ці мутантні лінії 

оцінені на гомозиготність та вирівняність за ознаками.  

Лінія М-5. Радіомутант на базі сорту Антарес від опромінення дозою 

400 Гр. Висота рослин − 45-50 см. Квітка дзвоникоподібна, забарвлення 

пелюсток блакитне, насіння коричневе. Маса 1000 насінин – 8,0 г. Вміст олії 

в насінні – 41,0-42,0%. Урожайність – 1,0-1,2 т/га. Україна, ІОК. 

Лінія М-24. Радіомутант на базі сорту Циан від опромінення дозою 700 

Гр. Висота рослин – 57-60 см. Квітка відкрита, забарвлення пелюсток біле, 

насіння жовте. Маса 1000 насінин – 7,2-8,0 г. Вміст олії в насінні – 45,0-

48,0%. Урожайність – 1,6-1,9 т/га. Україна, ІОК. 

Лінія М-70. Мутантна лінія, отримана методом індукованого 

мутагенезу на базі сорту Циан при опроміненні дозою 400 Гр. Відрізняється 

хлорофільною недостатністю і карликовістю. Листя деформоване, край 

листка підсихає і згортається. Україна, ІОК.  

Лінія М-80. Мутантна лінія, отримана методом індукованого 

мутагенезу на базі сорту Циан при опроміненні дозою 400 Гр. Сіянець ясно-

зелений, під час росту рослина більш зеленішає, однак відрізняється від 

нормального зеленого забарвлення. Україна, ІОК. 

Лінія М-81. Мутантна лінія, отримана методом індукованого 

мутагенезу на базі сорту Циан при опроміненні дозою 400 Гр. Сіянець 

яскраво-жовто-зелений. Найбільш яскраво-жовті гинуть, а жовто-зелені 

доживають до кінця вегетації, зберігаючи ознаки сильної пригніченості і 

формуючи невелику кількість насіння.  Україна, ІОК. 

Лінія М-84. Мутантна лінія, отримана методом індукованого 

мутагенезу на базі лінії М-24 при опроміненні дозою 700 Гр. Рослини блідо-

зелені. Листки забарвлені нерівними жовтими плямами. Має знижену 

насіннєву продуктивність.  Україна, ІОК. 

Лінія М-28. Мутантна лінія, отримана методом індукованого 

мутагенезу на базі лінії Л-3 при опроміненні дозою 700 Гр. Характеризується 

хлорофільною недостатністю всієї рослини, яка зберігається протягом 
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вегетації. Забарвлення віночку біле, пиляки кремові. Вирізняється 

підвищеною олійністю. Україна, ІОК. 

Лінія М-83. Мутантна лінія, отримана методом індукованого 

мутагенезу на базі лінії Л-1 при опроміненні дозою 400 Гр. На листках 

рослини виявляються  поздовжні тонкі білі полоси і більш широкі зелені 

полоси. Рослини ослаблені, деформовані. Мають низьку насіннєву 

продуктивність.  Україна, ІОК. 

Лінія М-127. Мутантна лінія, отримана методом індукованого 

мутагенезу на базі сорту Циан при обробітку ЕМС. На початку вегетації 

сіянець ясно-зелений, під час росту рослина більш зеленішає, однак 

відрізняється від більш блідим забарвленням. Україна, ІОК. 

Лінія М-206. Мутантна лінія, отримана методом індукованого 

мутагенезу на базі сорту Циан при опроміненні дозою 400 Гр. Рослини 

ослаблені, деформовані. Мають низьку насіннєву продуктивність. Україна, 

ІОК. 

Лінія ЛР-5. Рекомбінантна лінія від комбінації М-5×М-25. Рослини з 

хлорофільною недостатністю всієї рослини. Квітка біла, насіння жовте. 

Форма квітки дзвоникоподібна. Україна, ІОК. 

Опис диких видів льону, які використовувались в дослідженнях за 

темою дисертації.  

Колекція диких видів льону збирається, підтримується та вивчається 

нами протягом багатьох років. Основна частина досліджуваних нами видів 

входить до групи європейських льонів. 

Linum austriacum L. – трав’янистий полікарпік. Ареал цього виду 

великий і простягається від Середземномор'я до Кавказу, займає Середню 

Європу і південь європейської частини Росії [146, 228]. С. В. Юзепчук 

вказував на неоднорідність даного виду протягом свого ареалу і можливість 

поділу на ряд окремих рас на основі вивчення великого матеріалу в живому 

стані і досліди паралельної культури [91, 146, 228]. Як вказує О. М. Оптасюк  

для L. austriacum характерна найбільш широка ценотична амплітуда серед 
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видів роду Linum у флорі України. Матеріал L. austriacum отримано з ВІР. 

L. austriacum є аборигенним для південної частини Степу України, де 

проводились дані дослідження. Насіння та рослини, які вегетують, даного 

виду були зібрані in situ у Запорізькому районі Запорізької області [156]. 

Linum perenne L. – трав’янистий полікарпік. Має дуже широкий ареал 

в Європі та Сибіру і наявність західноєвропейської, сибірської та 

південноросійської форми даного виду з незначними відмінностями між 

ними [228, 298]. Існує думка, що вид L. perenne інтродукований з Сибіру 

через Аляску та Канаду став родоначальником видів льону з блакитними 

квітками, які ростуть на Американському континенті [91]. Матеріал 

L. perenne нами отримано з ВІР.   

Linum hirsutum L. відноситься до видів, що успішно ростуть в Україні 

в петрофітних степах на крейдяних виходах, узліссях, екотонах між лісом і 

суміжних типом степової рослинності, кам'янистих схилах, щебенистих 

осипах, занедбаних пасовищах і виноградниках. Цей вид належить до 

зникаючих видів флори і в багатьох країнах занесений в Червону Книгу 

[146]. В межах даного виду розрізняють два підвиди: 1) subsp. hirsutum з 

блідо-фіолетовими квітками і рясним опушенням всієї рослини, включаючи 

його верхівку; 2) subsp. glabrescens – з відсутністю опушення на верхівці 

рослини і квітками молочно-блакитного забарвлення [116]. Матеріал було 

виду було зібрано in situ у Запорізькому районі Запорізької області [160]. 

Linum narbonense L. – трав’янистий полікарпік. Цей вид відомий з 

часів короля Августа, коли його почали вирощувати в гальских провінціях, 

особливо в Нарбонскій Галії. Імовірно звідки походить і назва виду [282]. 

Матеріал L. narbonense нами отримано з ВІР. 

Linum thracicum Degen. – багаторічна рослина, полікарпік.  Виходячи з 

назви виду він, імовірно, походить з місцевості Тракія (або Фракія), яка 

відноситься до території сучасної Болгарії. Дуже мало описаний вид. 

Можливо через заплутану синонімику, що характерна для таксономічних 

описів роду Linum, даний вид ототожнювали з жовтоквітковими L. flavum, 
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L. capitatum, L. tauricum  або L. basarabicum. Матеріал Linum thracicum нами 

отримано з  ВІР. 

Linum angustifolium Huds. – однорічна рослина, монокарпік. 

Переважаюча більшість дослідників вважають, що всі культурні льони 

беруть початок саме з цього виду [58, 91, 146, 200, 228 та інш.] і є його 

культигеними дериватами. Матеріал Linum angustifolium нами отримано з 

ВІР. 

Linum bienne Mill. – однорічна рослина, монокарпік. Даний вид 

відносять до озимих або напівозимих. Він поширений в Середземномор'ї, 

Малій Азії, Атлантичній та Середній Європі. На Кавказі зустрічається як 

культурна рослина на полях [228, 302]. Матеріал L. bienne нами отримано з  

ВІР. 

Linum crepitans Dum. – однорічна рослина, монокарпік. Його 

батьківщиною, імовірно, є Піренейський півострів.  В Європейській частині 

L. crepitans вирощують у вигляді чистих культур, або в суміші зі звичайним 

льоном. Загальне поширення – Атлантична і Середня Європа [91].  Матеріал 

Linum crepitans нами отримано з ВІР.  

Linum hispanicum – однорічна рослина, монокарпік. Вкрай мало 

досліджений вид. Матеріал Linum hispanicum нами отримано з ВІР. 

Linum grandiflorum Desf. – однорічна рослина, монокарпік.   

Природний ареал цього виду - північно-західна Африка (Алжир). У дикому 

вигляді зустрічається в Південній Європі і в Північній Америці [281]. 

Матеріал Linum grandiflorum нами отримано з ВІР.  

Linum pubescens Banks and Solander – однорічна рослина, монокарпік.  

Поширений у  східному Середземноморському регіоні. Відповідно до опису 

флори Ізраїлю зустрічаються в дикій природі [282]. Придбаний нами в «Bejo 

Zaden B.V.». 

Матеріалом для досліджень також слугували гібриди F1 та  F2 різних 

комбінацій схрещувань. 
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2.3. Методика проведення досліджень 

 

Успіх будь-якої селекційної роботи, значною мірою залежить від 

правильного вибору методик. У нашій роботі застосовувалися різноманітні 

методи: теоретичні – для формулювання гіпотези, постановки експерименту, 

аналізу, синтезу та індукції результатів; емпіричні – для спостережень, 

вимірювань, порівняння об'єктів і їх ознак; експериментальні польові методи 

– для вивчення біологічних особливостей, фенологічних фаз розвитку сортів, 

визначення продуктивності;  лабораторні методи для визначення олійності 

насіння, вмісту білку, жирнокислотного складу олії, маси 1000 шт. насіння; 

генетичний аналіз – для вивчення характеру успадкування ознак; статистичні 

– для визначення достовірності результатів. 

Закладку  дослідів  і  проведення досліджень виконували відповідно з  

 

  

Рисунок 2.6 Селекційні розсадники льону олійного 

Примітка. Власні фотографії автора 

 

методиками загальноприйнятими в селекції льону олійного [112, 129, 130, 

184, 190] в повтореннях, згідно з принципом єдиної відмінності. 
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Для вивчення особливостей росту і розвитку рослин льону проводили 

спостереження та дослідження: 

1. Фенологічні спостереження. Відмічали фази росту і розвитку льону: 

сходи, «ялинка», бутонізація, цвітіння, повна стиглість. Початок фаз 

відмічали при настанні її у 10 % рослин, повну у – 75 % рослин.   

2. Кількість коробочок на одній рослині та кількість насіння з однієї 

рослини підраховували вручну у 25 рослин.  

3. Врожайність насіння визначали поділяночно, суцільно з кожної 

ділянки, структуру врожаю – методом пробного снопа [184, 190].  

4. Динаміку нагромадження сухої речовини визначали шляхом відбору 

з кожного варіанта по 20 рослин у дворазовому повторенні. Проби рослин 

зважували, висушували за температури 105 °С і перераховували на суху 

речовину [47, 120];  

5. Фотосинтетичний потенціал визначали за формулою 

А. А. Ничипоровича (1982) шляхом перемноження середньої площі листків 

на 1 га на кількість днів в періоді між першим і останнім обліками [143]; 

6. Чисту продуктивність фотосинтезу (ЧПФ) за певні проміжки часу 

визначали за формулою [143,196]: 

  

де: В 2 – В 1 − приріст сухої маси рослин з одиниці площі за обліковий 

проміжок часу; 

               
 − середня площа листків за цей же проміжок часу; 

               Т – час між двома вимірами в днях. 

7. Масу 1000 насінин вираховували за методиками ДСТУ 4138-2002 

«Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості» [49]. 

8. Гібридизацію проводили за загальноприйнятою методикою, 

запилення здійснювали відразу ж після кастрації, використовуючи 
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властивість протерогінії [112]. 

9. Генетичний аналіз отриманих даних робили згідно з 

загальноприйнятими методиками [147]. 

10. Електрофорез запасних білків льону у поліакриламідному гелі 

(ПААГ) здійснювали в лабораторії генетики та електрофорезу Інституту 

олійних культур НААН за модифікованою для льону методикою. Для 

розподілення спектрів білків використовували поліакриламідний гель з 

концентрацією 11,8%. Джерело струму 0,08 А, напруга 400 V. Для вивчення 

відбирали по 100 насінин від кожного зразку. Аналізу піддавалися білки з 

індивідуальних насінин. Електрофорез проводили в однакових умовах. 

Електрофореграми знімали у трьох повтореннях для кожного варіанту 

досліду. Порівнювали з сортом-стандартом і між собою [148].  

11. Олійність насіння визначали на лабораторному ЯМР- аналізаторі 

АМВ-1006. Цей прилад працює по методу імпульсного магнітного резонансу 

температури проб, які аналізують. Похибка складає не більше ± 0,1 % [25, 

50].  

12. Дані жирнокислотного складу насіння отримували методом 

газорідинної хроматографії (ГРХ) у лабораторії біохімії  та масового аналізу 

ІОК. Розподіл суміші високомолекулярних жирних кислот на окремі 

компоненти робили на газорідинному хроматографі «Селміхром-1». Для 

підрахунку відсоткового вмісту кожної жирної кислоти, розраховується 

загальна площа піків, беручи її за 100 %. Потім, знаходячи частину піка 

кожної жирної кислоти у відсотках, отримують значення їх процентного 

вмісту [26]. 

13. Морфології пластидного апарату рослин розраховували за низкою 

похідних показників морфології хлоропластів, використовуючи розроблену 

нами і запатентовану методику. Для дослідження відбирали проби на 

контрольних і досліджуваних рослинах на стадії бутонізації відбирали листя 

та фіксували у 10 кратному об’ємі суміші Темпера, що дозволяло зберегти 

забарвлення хлоропластів, фіксували рослинний матеріал, досліджували 
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розмір хлоропластів в порівнянні з контролем і проводили оцінювання. 

Фіксацію здійснювали протягом 10 днів у темряві, після чого листя 

промивали великою кількістю води. Потім проводили рослинний матеріал 

через спирти зі зростаючою концентрацією. Використовували 12 змін 

спирту: по дві зміни 20 %, 40 %, 60 %, 70 %, 96 % та 100 % спирту. Далі для 

просвітлення просочували проби розчинником парафіну – хлороформом. 

Проводили заливку в парафін шляхом заміщення хлороформу парафіном. 

Зразки поміщали в термостат при температурі 55 – 57 
0
С та залишали там до 

повного випаровування хлороформу. Потім виготовляли «парафінові 

пряники», після цього готували парафінові блоки (5×5×5 см) та вплавляли в 

них готові «парафінові пряники». З готових парафінових блоків виготовляли 

серії зрізів товщиною 10 мкм, поміщали їх у воду з температурою 40
0
С для 

розправлення та наклейки на предметні скельця. Після цього предметні 

скельця поміщали у термостат при 40
0
С на декілька годин для випаровування 

зайвої води. Проводили депарафінування зрізів. Для цього скельця з 

наклеєними зрізами промивали у трьох змінах ксилолу, двох змінах 100 % 

спирту, одній зміні 75 % спирту та одній 50 % спирту та трьох змінах 

дистильованої води. Потім поміщали зрізи у гліцерин та накривали 

покривними скельцями. Спосіб відрізняється тим, що для проби 

використовується суцільне листя рослин [149]. 

14. Отримані препарати фотографували за допомогою тринокулярного 

мікроскопа МS-3330 і окулярної камери MA88-500 при збільшенні ×640 і 

×1600 разів. Розміри хлоропластів (довжину й ширину) вимірювали 

стандартними методами за допомогою окуляр-мікрометра. Додатково 

визначали параметри мезоструктури хлоропластів: форму та площу 

перетину, використовуючи методику Мокроносова А.Т. [135]. 

15. Форму хлоропластів визначали за показником співвідношення 

довжини/ширини. При співвідношенні довжини/ширини більше 2,5 – форма 

циліндра, менше – еліпса. На основі отриманих показників розраховували 

площу перетину хлоропластів за формулою А.Т. Мокроносова. 
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Для циліндра: 

    , 

      

де 

S – площа перетину хлоропластів, мкм
2 
; 

L – довжина хлоропласта, мкм; 

d – ширина хлоропласта, мкм; 

Для еліпса за формулою еліпсоїда обертання: 

  ,        

де 

S – площа перетину хлоропластів, мкм
2 
; 

   ; 

L- довжина хлоропласта, мкм; 

    ; 

d – ширина хлоропласта, мкм. 

 

16. Визначення вмісту пігментів проводилось шляхом вимірювання 

оптичної щільності екстракту на спектрофотометрі СФ-46 при λ = 663 нм для 

Chl а, λ = 646 нм для Chl b и λ = 470 нм для Car нм. Контроль – чистий 

екстрагент. Як екстрагент використовували ацетон у концентрації 80 %.  

[141]. 

17. Лінійні розміри рослини та її частин (висота рослини, довжина та 

ширина насіння, довжина та ширина листка, діаметр квітки, довжина бутона, 

діаметр та висота коробочки) вимірювали лінійкою або штангенциркулем за 

загальноприйнятими методиками [99]. 

18. Отримані дані підлягали математичній обробітці методом 

дисперсійного, кореляційного та регресійного аналізів [47, 99, 217].  
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19. Статистичну обробку отриманих даних здійснювали на ЕОМ за 

допомогою  програм «Microsoft Office Exel» та сучасного пакету статистики 

«STATISTICA 10».  

20. Постановка дослідів та проведення спостережень, досліджень, 

експериментів здійснювалась за загальноприйнятими методиками 

проведення польових дослідів у селекції та рослинництві [47, 217]. 

21. Для прискорення селекційного процесу в зимовий період 

використовували фітотрон Інституту олійних культур НААН та Запорізького 

національного університету. 

Польові та лабораторно-польові досліди і дослідження проводились 

безпосередньо автором, а також в творчій співдружності з доктором 

біологічних наук В. О. Ляхом, кандидатом сільськогосподарських наук        

Ю. О. Махно, кандидатом біологічних наук Г. М. Левчук. Вважаю своїм 

обов’язком висловити їм глибоку вдячність. 

Автором за матеріалами досліджено опубліковані наукові праці [112, 

160, 161] і отримані патенти на корисну модель [додатки Д1, Д2] та патент на 

винахід [додаток Д3]. 
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РОЗДІЛ 3 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТІВ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО І РОЗРОБКА 

МОДЕЛІ ПЕРСПЕКТИВНОГО СОРТУ 

 

Як свідчать наука і практика, створення і впровадження у виробництво 

нових високопродуктивних сортів  є найбільш економічно вигідним методом 

підвищення врожайності культури [29, 30, 136].  

До середини минулого століття льон олійний був доволі поширеною 

культурою в СРСР.  В Україні його посівні площі становили близько 100 тис. 

га. Але після освоєння цілинних земель вирощування цієї культури було 

перенесено з України до Казахстану. Через це посівні площі льону олійного в 

Україні значно скоротилися, а напрацьований сортовий асортимент було 

втрачено.  

Однак в останні десятиріччя ситуація змінилася. Динаміка збільшення  

посівних  площ в  нашій державі під льоном олійним має сталу тенденцію, а 

загальна площа, згідно офіційної статистики, досягає майже 70 тис. га 

(рис. 3.1).  
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Рис. 3.1 Динаміка  посівних площ льону олійного в Україні, тис. га 
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Лабораторія селекції льону олійного ІОК  почала працювати наприкінці 

90-х років. На той час посівні площі під культурою в Україні складали 1,0-1,5 

тис. га. На даний час Інститут олійних культур (м. Запоріжжя) – провідна 

наукова установа з селекції льону олійного в Україні. 

Згідно даних офіційної статистики в Україні сортами льону олійного 

селекції ІОК зайнято близько 72 % посівних площ цієї культури [207]. 

 

3.1 Селекційна оцінка сортових ресурсів льону олійного запорізької 

селекції  для розробки інтегральних показників ідіотипу культури  

 

Успішне вирощування льону олійного залежить від наявності сортів, 

адаптованих до умов вирощування. І за  радянських часів, і тепер основними 

регіонами вирощування культури є Запорізька, Дніпропетровська, 

Миколаївська, Одеська та Херсонська області. Тільки в останні роки льон 

олійний почав розширювати посівні площі в центр і на північ країни [207]. 

Ми проаналізували якісний і кількісний склад сортів льону олійного 

(низького, кудряшу) (Linum humile Mill.), представлений в Державному 

реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, за останні чотири 

роки, з 2016 р. по 2019 р. 

В Державний реєстр сортів рослин на 2016 рік було внесено 15 сортів 

льону олійного, з них 8 сортів запорізької селекції: Айсберг, Золотистий, 

Водограй, Південна ніч, Дебют, Орфей, Ківіка і Світлозір [35]. Як видно з 

діаграми на рисунку 3.2 частка сортів запорізької селекції складає 53 %. 

Сорти української селекції інших установ складають 40 %. А сорти іноземної 

селекції складають 7 %. Цю категорію представляють сорти: Лірина 

(Німеччина), Надійний (Росія), Лібра (Нідерланди). 

У 2017 році асортимент сортів запорізької селекції залишався без змін 

[36]. Це складало 50 % загального сортименту льону олійного. Частка сортів 

іноземної селекції у цей рік була найбільшою за останні чотири роки і склала 

19 % (рис. 3.2).   
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Рис. 3.2 Співвідношення сортів льону олійного запорізької селекції та 

сортів інших установ  

Примітка. Побудовано автором за результатами Державного реєстру 

сортів, придатних для поширення в Україні та власних досліджень 

 

У 2018 та 2019 роках спостерігається близька ситуація щодо 

сортименту сортів льону олійного, рекомендованих до поширення в Україні 
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[37, 38]. Частка сортів запорізької селекції складає половину (50 %) від 

загальної кількості. Ще 37 % сортів створені в інших українських 

селекційних установах, більша частина з яких належить НЦ «Інститут 

землеробства НААН». А частка сортів іноземної селекції складає 13 %.  

Слід вказати, що загальна кількість сортів збільшилася з 15 у 2016 році 

до 24 у 2018 та 2019 роках. Серед них 12 сортів створено в Інституті олійних 

культур та Запорізькому національному університеті: Південна ніч, 

Водограй, Айсберг, Золотистий, Ківіка, Дебют, Орфей, Світлозір, Патрицій, 

Живинка, Вогні Дніпрогесу та Запорізький богатир [35-38]. Збільшення 

кількості сортів, а також постійне представництво сортів іноземної селекції 

вказують на затребуваність культури і сталий високий попит серед 

виробників. Велика частка сортів запорізької селекції, на наш погляд, 

зазначає беззаперечну ефективність нашої селекційної роботи у даному 

напрямі.  

За цей період створено великий асортимент сортів. В роботі зі 

створення сортів  автор дисертації приймала активну участь (табл. 3.1).  

Таблиця 3.1  

Результати селекційної роботи лабораторії генетики та селекції льону 

олійного ІОК НААНУ, 1999-2018 рр.  за [32-38, 182, 183] 

Назва 

Авторське 

свідоцтво, 

рік створення 

Метод 

створення 
Автори 

Південна 

ніч 

№ 04941 

26.02.2000 

 

Мікрогаметофіт-

ний добір з гібрид-

ної комбінації 

Лях В.О.,  

Міщенко Л.Ю., 

Сорока А.І. 

Дебют № 04942 

26.02.2000 

Індивідуальний 

добір з сортозразку 

Товстановська Т.Г,  

Лунін М.Д. 

Айсберг № 04943 

20.01.2001 

Індукований 

мутагенез 

Лях В.О., Міщенко Л.Ю., 

Сорока А.І., Моргун В.В. 

* Полякова І.О. 

Орфей № 04944 

25.12.2001 

 

Індивідуальний 

добір з гібридної 

комбінації 

Товстановська Т.Г, 

Лях В.О. 

* Полякова І.О. 

Золотистий № 06020 

01.01.2005 

Індукований 

мутагенез 

Лях В.О., Міщенко Л.Ю., 

Полякова І.О. 
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продовження таблиці 3.1 

Назва 

Авторське 

свідоцтво, 

Рік творення 

Метод 

створення 
Автори 

Ківіка № 07557 

Патент 07415 

01.01.2007 

Індукований 

мутагенез 

Лях В.О., Міщенко Л.Ю., 

Полякова І.О.,  
Шегда В.Н., Бігун М.С. 

Славний № 06021 

Патент 06315 

01.01.2006 

Індивідуальний 

добір з гібридної 

комбінації 

Міщенко Л.Ю., 

Лях В.О., Шегда В.Н. 

Водограй № 091327 

Патент 10400 

16.04.2010 

Індивідуальний 

добір з гібридної 

комбінації 

Полякова І.О.,  

Лях В.О., Ягло М.Н., 

Махно Ю.О., Міщенко 

Л.Ю., Товстановська Т.Г,   

Патрицій № 180435 

Заявка 

№13035001 

Індукований 

мутагенез 

Лях В.О., Махно Ю.О.,  

Ягло М.М., Сагайдак Є.О. 

Товстановська Т.Г,  

Сорока А.І.,  

Полякова І.О. 

Світлозір № 150167 

05.02.2015 

Патент 

150379 

22.04.2015 

Індивідуальний 

добір з гібридної 

комбінації 

Лях В.О., Журавель В.М. 

Махно Ю.О.,  

Полякова І.О. 

Ягло М.Н., Сагайдак Є.О. 

Товстановська Т.Г.  

Живинка № 15035001 

19.01.2015 

 

Індукований 

мутагенез 

 

Лях В.О., Махно Ю.О.,  

Сорока А.І., Бєлова С.Д., 

Ягло М.М., Сагайдак Є.О. 

Вогні 

Дніпрогесу 

№ 180437 

Заявка 

№ 15035002 

 

Індивідуальний 

добір з гібридної 

комбінації 

Махно Ю.О., Ягло М.Н.,  

Сагайдак Є.О., Лях В.О.,  

Полякова І.О. 

Товстановська Т.Г. 

Поляков В.О. 

Запорізький 

богатир 

№ 180440 

Заявка 

№ 15035006 

 

Індивідуальний 

добір з гібридної 

комбінації 

Лях В.О., Махно Ю.О.,  

Сорока А.І., 

Товстановська Т.Г. 

Ягло М.Н., Сагайдак Є.О. 

Полякова І.О. 

Прим.:* Полякова І.О. – особи, які сприяли створенню сорту. 

Примітка. Розроблено автором  

 

Сорти зареєстровано  в різні роки,  вони різняться за характеристиками. 

Як свідчать їхні родоводи, крім застосування традиційної внутрішньовидової 
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гібридизації, ефективним є використання прямого добору мутантів після 

індукованого мутагенезу  та мікрогаметофітного добору.  

Нами проведено комплексне вивчення дев’яти комерційних сортів 

запорізької селекції за основними господарсько-цінними ознаками протягом 

п’яти років з 2011 по 2015 рік. Цей дослід було започатковано для 

підвищення ефективності селекційної роботи через розробку ідіотипу 

(моделі, проекту)  сорту льону олійного, який би увібрав в себе найкращі 

напрацювання селекційної практики запорізької генетико-селекційної школи. 

Один з років проведення сортовивчення, а саме 2012, був вкрай 

несприятливим для вирощування льону олійного. За всіма досліджуваними 

ознаками в цей рік спостерігалось значне зниження показників. Найбільш 

сприятливим для більшості ознак був 2015 рік. 

Однією з найважливіших ознак вирощування будь-якої 

сільськогосподарської культури є урожайність (табл. 3.2, рис. 3.3). 

Відмінністю цієї ознаки є високий ступінь  її   інтегрованості. Згідно   наших  

Таблиця 3.2  

Зміна показників урожайності льону олійного за роки досліджень 

Сорт 
Урожайність, т/га 

Середнє 
2011 2012 2013 2014 2015 

Південа ніч (st) 1,71 1,43 1,68 1,96 2,19 1,79 

Дебют 1,46 1,12 1,51 1,73 1,81 1,63 

Айсберг 1,72 1,47 1,96 2,20 2,27 1,92 

Орфей 1,68 1,21 1,59 1,90 2,10 1,82 

Золотистий 1,76 1,51 2,01 2,29 2,32 1,98 

Ківіка 1,63 1,33 1,51 1,85 1,97 1,66 

Славний 1,63 1,18 1,63 1,94 2,05 1,69 

Водограй 1,98 1,62 2,13 2,42 2,53 2,14 

Патрицій 1,76 1,44 1,73 2,00 2,08 1,80 

НІР095 0,07 0,04 0,09 0,11 0,13  
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даних, найвищу середню врожайність насіння формував сорт Водограй 

(більше 2,1 т/га). Достатньо високі показники мали сорти Золотистий (1,98 

т/га) і  Айсберг (1,92 т/га). 

Найнижчі показники урожайності від 1,12 до 1,62 т/га зафіксовано 

нами у 2012 році. Найвищу урожайність від 1,81 до 2,53 т/га сорти 

сформували у 2015 році.  

На рисунку 3.3 представлено інтервали варіювання урожайності сортів 

льону олійного від максимальних до мінімальних. Як можна бачити, сорти 

Дебют та Орфей мають найбільші інтервали між середньобагаторічними 

показниками урожайності і її мінімальними значеннями  Ці сорти за 

несприятливих умов значно знижують урожайність, що на нашу думку, є 

негативною характеристикою. Крім того, сорт  Дебют мав найнижчі 

середньобагаторічні  показники  урожайності – 1,63  т/га.  

 

НІР05 т/га – 0,06-0,12 

Рис. 3.3 Інтервал варіювання врожайності сортів льону олійного, т/га 

(2011-2015 рр.) 

Примітка. Побудовано автором за результатами власних досліджень 
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Середнє значення урожайності сортів, що вивчались, за роки 

досліджень склало 1,8 т/га (рис. 3.4). Як видно з діаграми, сорти Південна ніч 

та Патрицій мали показники урожайності дуже близькі до середнього 

значення. 

 

 

НІР05,т/га – 0,06-0,12  

Рис. 3.4  Відхилення від середнього значення (1,80 т/га) урожайності 

сортів льону олійного залежно від сорту, т/га (середнє за 2011-2015 рр.) 

Примітка. Побудовано автором за результатами власних досліджень. 

 

Меншу ніж середньовизначену урожайність мали сорти Орфей, Ківіка, 

Славний та Дебют. При чому у сорту Дебют відхилення були найсуттєвіші. 

Перевищення над середнім значенням відмічене у сортів Айсберг, 

Золотистий та Водограй. Саме ці сорти мали найвищі максимальні показники 

урожайності і врівноважені коливання від мінімальних до максимальних 

показників. Тому їх можна використовувати за донорів високої 

продуктивності у подальшій селекційній роботі. 
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Подібну тенденцію має і ознака «маса насіння з 1 рослини» (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Маса насіння з 1  рослини сортів льону олійного за роки досліджень 

Сорт 
Вага насіння з 1  рослини, г 

Середнє 
2011 2012 2013 2014 2015 

Південа ніч (st) 0,49 0,41 0,48 0,56 0,63 0,51 

Дебют 0,42 0,32 0,43 0,49 0,52 0,44 

Айсберг 0,49 0,42 0,56 0,63 0,65 0,55 

Орфей 0,48 0,35 0,45 0,54 0,60 0,48 

Золотистий 0,50 0,43 0,57 0,65 0,66 0,57 

Ківіка 0,47 0,38 0,43 0,53 0,56 0,47 

Славний 0,47 0,34 0,47 0,55 0,59 0,48 

Водограй 0,57 0,46 0,61 0,69 0,72 0,61 

Патрицій 0,50 0,41 0,49 0,57 0,59 0,51 

НІР095 0,018 0,011 0,021 0,020 0,027  

 

Ця ознака у досліджуваних сортів змінювалась від 0,44 до 0,61 г. 

Високу масу насіння на рослині сорти льону олійного сформували у 2014 та 

2015 роках. Найнижчі показники зафіксовано у 2012  році. Це можна 

пояснити погодними умовами років. Як вже зазначалось, що 2014 та 2015 

роки були сприятливими для культури льону олійного, як за температурними 

показниками, так і за кількістю та розподілом опадів під час вегетації. 

Меншу масу насіння на рослині за інші сорти, як по роках досліджень, 

так і середньобагаторічну, мали сорти Дебют (0,44 г) та Ківіка (0,47 г). Ці ж 

сорти мали і менші показники урожайності (див. табл. 3.2). 

Високі показники за цією ознакою відзначено у сортів Водограй (0,61 

г), Золотистий (0,57 г) та Айсберг (0,44 г).  Найвище значення маси насіння з 

1 рослини зафіксовано у сорту Водограй, яке склало 0,72 г. Зазначені сорти  

характеризувались і найбільшими показниками урожайності. Саме тому, ми 
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вважаємо, що має бути пріоритетною в подальшій селекційній роботі на 

підвищену врожайність.  

Середнє значення «маси насіння з 1 рослини» за роки досліджень 

склало 0,51 г. Сорти Південна ніч та Патрицій мали саме такі 

середньобагаторічні показники. Інші досліджувані сорти розділились на дві 

групи. Три сорти Айсберг, Золотистий та Водограй перевищили середні 

значення, а сорти Дебют, Орфей, Ківіка, та Славний мали нижчі значення 

(рис. 3.5). 

 

 

НІР05, г – 0,01-0,04   

Рис. 3.5 Відхилення від середнього значення (0,51 г) маси насіння з 1 

рослини сортів льону олійного залежно від сорту, г (середнє за 2011-2015 рр.) 

Примітка. Побудовано автором за результатами власних досліджень. 

 

Для підвищення урожайності льону і розвитку нових напрямків його 

використання необхідні джерела насамперед високої продуктивності. В 
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селекції на створення сортів з максимально можливим рівнем продуктивності 

приймається до уваги складний комплекс фізіологічних, морфологічних, 

біологічних та інших ознак, які визначають рівень врожаю в конкретних 

умовах вирощування. 

Тривалість вегетаційного періоду будь-якого сорту є важливою 

біологічною ознакою, яка має велике практичне значення (табл. 3.4).  

Таблиця 3.4 

Зміна тривалості вегетаційного періоду сортів льону олійного за роки 

досліджень 

Сорт 
Тривалість вегетаційного періоду, діб 

Середнє 
2011 2012 2013 2014 2015 

Південа ніч (st) 90 87 93 95 95 92 

Дебют 86 83 87 89 91 87 

Айсберг 90 85 91 93 94 91 

Орфей 93 89 94 97 96 94 

Золотистий 100 96 103 105 106 102 

Ківіка 91 79 85 84 89 84 

Славний 92 90 96 96 99 95 

Водограй 91 86 92 93 96 92 

Патрицій 89 84 90 92 98 91 

 

Аналіз періоду вегетації показав, що у досліджуваних сортів 

максимальна тривалість вегетаційного періоду складала 106 діб і мінімальна 

– 79 діб. Цей показник варіює при зміні погодних умов і  знаходиться в 

сильній залежності від строків сівби [52].  

Увесь набір досліджуваних сортів класифіковано нами на три 

нерівномірні групи: 1 – з тривалістю вегетаційного періоду (ТВП) до 87 діб 

(сорти Ківіка та Дебют); 2 – з ТВП від 91 до 93 діб (Айсберг, Патрицій, 

Південна ніч, Водограй); 3 – з ТВП більше 94 діб (Орфей, Славний, 

Золотистий).  
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Середнє значення тривалості вегетаційного періоду всіх сортів за роки 

досліджень склало 92 доби (рис. 3.6). Дуже близькими до середнього 

значення були як раз чотири сорти, що увійшли у другу групу. Достатньо 

стабільним вегетаційний період був у сортів Південна ніч, Айсберг, 

Водограй, у яких різниця за роками становила три доби. 

 

 

НІР05, діб – 1,3-2,1 

Рис. 3.6 Відхилення від середнього значення (92 доби) тривалості 

вегетаційного періоду сортів льону олійного залежно від сорту, діб (середнє 

за 2011-2015 рр.) 

Примітка. Побудовано автором за результатами власних досліджень. 

 

Імовірно, цим сортам властива загалом більша внутрішня стійкість 

процесів росту і розвитку, вони менше реагують на зміну умов вирощування. 

Найбільший інтервал варіювання середньої тривалості вегетаційного періоду 

спостерігався у сортів Ківіка і Патрицій. 
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Як можна бачити з рисунку 3.7, показники тривалості вегетаційного 

періоду знаходяться у прямому зв’язку з показниками висоти рослин 

(r= 0,87±0,06). Так, сорт Золотистий мав найдовший період вегетації 

(102 доби) і найбільшу висоту рослин (61,2 см). А сорт Ківіка – найкоротший 

період вегетації (84 доби) і найменшу висоту (41,6 см.)  

 

 

НІР05: для ТВП, діб –1,3-2,1; для висоти, см – 0,9-1,9 

Рис. 3.7 Показники тривалості вегетаційного періоду (ТВП) та висоти 

рослин досліджуваних сортів льону за роки досліджень  

Примітка. Побудовано автором за результатами власних досліджень 

 

Згідно з нашими даними, група сортів з найкоротшим періодом 

вегетації мала середню врожайність 1,60 т/га. У той же час зразки з ІІ групи 

формували врожайність 1,91 т/га, що  на 16,2 % більше, ніж у попередньої 

групи. Проміжне положення за продуктивністю (1,79 т/га) займали сорти з 

більш тривалим періодом вегетації.  НІР05 по роках досліджень за цим 

показником складав 0,06-0,12 т/га. Ці результати свідчать, що створення 
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сортів льону олійного з періодом вегетації менше 90 діб недоцільне. 

Зважаючи на те, що основна частина досліджуваних сортів входить саме до 

другої та третьої груп, то дану ознаку можна вважати добре відселектованою. 

Ф. М. Галкін вважає, що тривалість вегетаційного періоду, як і 

посухостійкість та стійкість до хвороб і шкідників впливають на урожай 

насіння льону олійного непрямим шляхом (побічно) [20].  

Ознаки габітусу рослин є визначальними в селекції на високу 

продуктивність. Висота рослин – ознака, яка залежить від змін погодно-

кліматичних умов. У наших дослідженнях найнижчі показники у всіх сортів 

отримано у 2012 році, а найбільші у 2014 році (табл. 3.5).  

Більшість дослідників погоджуються з думкою, що великий вплив на 

формування висоти рослин льону чинять зовнішні умови, що складаються в 

період інтенсивного росту рослин [52, 185, 200].  

Як можна бачити з даних таблиці 3.5,  максимальне значення  висоти  

 

Таблиця 3.5 

Зміна показників висоти рослин льону олійного за роки досліджень 

Сорт 
Висота рослин, см 

Середнє 
2011 2012 2013 2014 2015 

Південа ніч (st) 49,7 35,6 47,3 53,5 52,1 47,6 

Дебют 45,1 31,2 44,7 48,7 47,0 43,3 

Айсберг 49,9 36,0 48,2 53,8 53,3 48,2 

Орфей 52,0 36,2 49,1 59,1 54,2 50,1 

Золотистий 52,4 36,8 49,5 61,2 55,9 51,2 

Ківіка 43,4 29,8 42,9 46,6 45,5 41,6 

Славний 49,2 35,0 47,0 53,4 50,8 47,1 

Водограй 50,8 36,4 48,6 57,9 53,9 49,5 

Патрицій 48,7 35,3 46,6 53,6 50,3 46,9 

НІР095 1,9 1,3 2,0 2,3 2,5  
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рослин за роки випробувань 61,2 см сформував  сорт Золотистий, а 

мінімальне  29,8 см – сорт Ківіка. Середньобагаторічні показники висоти 

рослин у досліджуваних  сортів різнилися від 41,6 см у сорту Ківіка до 51,2 

см – у Золотистого. 

Стебло льону олійного є важливою корисною частиною рослини, тому 

що містить цінне волокно. Крім здійснення основних функцій провідної та 

механічної, стебло льону в певній мірі виконує функцію тимчасового 

запасання резервних вуглеводів і білків, а також робить внесок в утворення 

продуктів фотосинтезу [52]. 

Середнє значення висоти рослин досліджуваних сортів за роки 

досліджень склало 47,3 см (рис. 3.8). Представлені в діаграмі дані свідчать 

про те, що чотири сорти Південна ніч, Айсберг, Славний та Патрицій мали 

висоту дуже близьку до середнього значення. 

 

 

НІР05, см – 0,9-1,9   

Рис. 3.8 Відхилення від середнього значення (47,3 см) висоти рослин 

сортів льону олійного залежно від сорту, см (середнє за 2011-2015 рр.) 

Примітка. Побудовано автором за результатами власних досліджень. 
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Два сорти Дебют та Ківіка мали показники значно менші за середнє 

значення. Сорти Айсберг, Водограй, Орфей та Золотистий перевищували 

середнє значення. Найбільше перевищення відмічене у сорту Золотистий.  

Приймаючи до уваги не велике значення середнього показника висоти 

за п’ять досліджуваних років, ми дійшли висновку, що створені сорти мали 

недостатню, на наш погляд  висоту рослини, тому дана ознака потребує 

подальшого селекційного доопрацювання. 

Біологічною особливістю льону є повільний ріст на перших етапах 

розвитку, маленька листкова пластинка та неінтенсивне прикореневе 

галуження. В наших дослідженнях кількість бічних стебел змінювалась від 

1,3-1,4 шт.  у Ківіки та Дебюту до 2,1 – у Водограя і Золотистого (табл. 3.6). 

НІР05 по роках досліджень за цим показником складав 0,05-0,09 шт.  

Таблиця 3.6 

Зміна кількості бічних стебел у рослин льону олійного за роки 

досліджень 

Сорт 
Кількість бічних стебел, шт 

Середнє 
2011 2012 2013 2014 2015 

Південа ніч (st) 1,5 0,4 1,7 2,0 2,2 1,6 

Дебют 1,2 0,3 1,6 1,8 1,9 1,4 

Айсберг 1,6 0,6 1,9 2,2 2,5 1,8 

Орфей 1,4 0,3 1,7 2,1 2,3 1,6 

Золотистий 2,0 0,5 2,1 2,7 3,0 2,1 

Ківіка 1,4 0,2 1,3 1,6 1,8 1,3 

Славний 1,6 0,2 1,7 1,9 2,4 1,6 

Водограй 2,0 0,5 2,2 2,7 2,9 2,1 

Патрицій 1,7 0,4 1,8 2,1 2,4 1,7 

НІР095 0,17 0,09 0,21 0,24 0,29  

 

Як можна бачити з рисунку 3.9, середнє значення за цією ознакою 

складало 1,69 шт. Більшість досліджуваних генотипів мала значення нижче 
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середнього. Суттєве перевищення мали тільки сорти Водограй і Золотистий. 

Зазначені сорти є найбільш врожайними, саме тому, на нашу думку, ця 

ознака  потребує селекційного доопрацювання в бік збільшення. 

 

 

НІР05, шт. – 0,05-0,09   

Рис. 3.9 Відхилення від середнього значення (1,69 шт.) кількості бічних 

стебел сортів льону олійного залежно від сорту, шт.(середнє за 2011-2015 рр.) 

Примітка. Побудовано автором за результатами власних досліджень 

 

Покращання ознак габітусу, на нашу думку, призведе до збільшення 

вегетативної маси рослин льону, що сприятиме підвищенню 

конкурентоспроможності до бур’янів і зменшенню випаровування вологи з 

поверхні ґрунту. 

В представленому асортименті сортів льону маса 1000 насінин в 

середньому за п’ять років коливається в межах 6,0-8,4 г (табл. 3.7).  
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Встановлено, що найменше насіння мав сорт Ківіка. За роки 

досліджень даний показник у цього сорту змінювався від 5,2 до 6,5 г. 

Найбільшим розміром насіння, серед досліджуваних сортів, вирізнився сорт 

Славний, у якого цей показник складав від 7,2 г до  8,4 г. Велику масу 

насіння відмічено також у сортів Золотистий, Південна ніч і Водограй.  

Таблиця 3.7 

Зміна показників маси 1000 насінин сортів льону олійного за роки 

досліджень 

Сорт 
Маса 1000 насінин, г 

Середнє 
2011 2012 2013 2014 2015 

Південа ніч (st) 8,1 6,7 8,0 8,4 8,6 8,0 

Дебют 7,5 6,3 7,6 7,9 8,0 7,5 

Айсберг 7,8 6,6 7,9 8,3 8,4 7,8 

Орфей 7,6 6,5 7,9 8,1 8,0 7,6 

Золотистий 8,2 7,1 8,0 8,4 8,6 8,1 

Ківіка 5,8 5,2 5,9 6,4 6,5 6,0 

Славний 8,4 7,2 8,5 8,9 8,8 8,4 

Водограй 7,8 6,9 8,0 8,5 8,6 8,0 

Патрицій 7,3 6,5 7,5 7,9 8,2 7,5 

НІР095 0,26 0,22 0,28 0,34 0,31  

 

Середнє значення маси 1000 насінин у досліджуваних сортів за роки 

досліджень складало 7,7 г (рис. 3.10). Чотири сорти, які були відзначені 

вище, з дев’яти досліджуваних сортів стабільно перевищували середні 

значення за цією ознакою. Тому їх можна визначити геноджерелами  цієї 

ознаки і застосовувати в подальшій селекційній роботі як донорів 

крупноплідності. Ця ознака має важливе значення при очищенні та переробці 

насіння. 
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НІР05, г – 0,12-0,23   

Рис. 3.10 Відхилення від середнього значення (7,7 г) маси 1000 насінин 

сортів льону олійного залежно від сорту, г (середнє за 2011-2015 рр.) 

Примітка. Побудовано автором за результатами власних досліджень. 

 

Один з основних показників якості насіння льону – олійність. У наших 

дослідженнях вміст олії в насінні сортів в середньому за роки досліджень 

склав від 44,0 до 50,0% (табл. 3.8).  

Найбільший вміст олії в насінні було відзначено у 2015 році. У  сортів 

Золотистий і Водограй цей показник склав 51,4% і 51,8%, відповідно. У цей 

рік всі досліджувані сорти відзначилися олійністю вищою, ніж 

середньобагаторічні показники. 

В умовах 2012 року навпаки відзначено значно менший вміст олії в 

насінні. Як вже було зазначено вище, у цей рік склалися вкрай несприятливі 
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посушливі погодні умови, що позначилося в тому числі і на накопиченні олії 

в насінні. 

Таблиця 3.8 

Зміна показників олійності насіння льону олійного за роки досліджень 

Сорт 
Олійність, % 

Середнє 
2011 2012 2013 2014 2015 

Південа ніч (st) 43,9 42,5 44,6 47,5 48,3 45,4 

Дебют 43,7 41,1 44,0 45,3 46,7 44,2 

Айсберг 47,8 44,9 48,7 49,5 51,4 48,5 

Орфей 44,9 43,2 45,9 47,5 48,0 45,9 

Золотистий 50,0 48,6 49,4 50,6 51,3 50,0 

Ківіка 43,0 41,8 43,2 44,0 45,3 43,5 

Славний 47,9 45,7 48,6 49,5 49,7 48,3 

Водограй 49,4 48,1 50,3 51,2 51,8 50,2 

Патрицій 47,9 45,4 48,4 49,3 49,8 48,2 

НІР095 0,6 0,4 0,6 0,7 0,6  

 

Згідно градації «Международного классификатора СЭВ вида Linum 

usitatissimum L. (лен)» [129] до категорії «високий вміст олії» відносять сорти 

та селекційний матеріал з олійністю  42-48 %. Як видно з представлених 

даних, основна частина сортів запорізької селекції (крім харчового сорту 

Ківіка) мають «високий» і «дуже високий» вміст олії.  

Це пов'язано з тим, що висока олійність – основна ознака, що 

селектується, протягом усіх років роботи. Протягом багатьох років при 

селекційній оцінці зразків, оцінка за олійністю є одною з головних. 

Починаючи з селекційного розсадника першого року вивчення (СР-1) 

щорічно проводиться жорстке бракування за цією ознакою. В наступні 

розсадники переводяться тільки ті зразки, які мають олійність 45 % і вище. 

Саме завдяки такому підходу домоглися високих показників олійності в 

старших селекційних розсадниках та конкурсному сортовипробуванні. 



133 

Середня олійність по сортовому генофонду – 47,1% (рис. 3.11).  

 

 

НІР05, % – 0,7-1,6   

Рис. 3.11 Відхилення від середнього значення (47,1%) олійності насіння 

сортів льону олійного залежно від сорту, % (середнє за 2011-2015 рр.) 

Примітка. Побудовано автором за результатами власних досліджень. 

 

За олійністю нами виділено дві групи близькі за кількістю сортів. Так, 

групу сортів з показниками вмісту олії нижчими від середнього значення 

складають сорти Дебют, Орфей, Південна ніч, Ківіка. 

Показники вище середнього значення отримано у сортів Айсберг, 

Золотистий, Славний, Водограй, Патрицій. Для сортів Водограй та 

Золотистий перевищення середнього значення були найсуттєвіші. На наш 

погляд, саме сорти з цієї групи необхідно застосовувати в подальшій роботі 

як донорів ознаки «висока олійність».  
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Для узагальнення даних отримані результати зведено у єдину 

таблицю 3.9. 

Таблиця 3.9 

Господарсько-біологічні ознаки сортів льону олійного  

(середнє за 2011-2015 рр.) 

Ознаки 
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Урожайність 

насіння, т /га 
1,79 1,53 1,92 1,70 1,98 1,66 1,69 2,14 1,80 

0,06-

0,12 

Тривалість 

періоду 

вегетації, діб 

92 87 91 94 102 84 95 92 91 
1,3-

2,1 

Висота рослин, 

см 
47,6 43,3 48,2 50,1 51,2 41,6 47,1 49,5 46,9 

0,9-

1,9 

Кількість 

стебел, шт. 
1,6 1,4 1,8 1,6 2,1 1,3 1,6 2,1 1,7 

0,05-

0,09 

Маса насіння з 1 

рослини, г 
0,51 0,44 0,55 0,48 0,57 0,47 0,48 0,61 0,51 

0,01-

0,04 

Маса 1000 

насінин, г 
8,0 7,5 7,8 7,6 8,1 6,0 8,4 8,0 7,5 

0,12-

0,23 

Олійність, % 45,4 44,2 48,5 45,9 50,0 43,5 48,3 50,2 48,2 
0,7-

1,6 

Морфологічна 

маркерна ознака 
- - +

 
- + + + - +  

Прим.: +/ - присутня/відсутня морфологічна маркерна ознака  

Примітка. Розраховано автором за результатами власних досліджень 

 

Наведені в таблиці 3.6 данні свідчать про те, що сорти Водограй, 

Золотистий і  Айсберг, мали вищі за інші сорти показники  маси насіння з 1 
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рослини, висоти рослин, кількості бічних стебел, що дозволило їм 

сформувати найбільшу урожайність, Вони  також характеризуються  і 

високою олійністю. Саме тому, на наш погляд, ці три сорти  є потенційними 

генетичними джерелами господарсько-цінних ознак для подальшої 

селекційної роботи. 

Крім характеристики господарських ознак, в таблиці 3.6 досліджувані 

сорти характеризуються за наявністю морфологічної маркерної ознаки. 

Завдяки спрямованим дослідженням з вивчення і введення в селекцію 

маркерних ознак, останні сорти льону запорізької селекції вже мають такі 

відмінності. Так, характерні відмінності мають сорти Айсберг, Славний, 

Ківіка, Патрицій, а сорт Золотистий виділяється серед інших трьома 

маркерними ознаками. Основні маркерні ознаки у культури льону 

стосуються забарвлення віночку, форми квітки та забарвлення насіння. Саме 

ці ознаки було застосовано і нами для «позначення» комерційних сортів. Ми 

вважаємо, що такий підхід є дуже перспективним і будемо продовжувати 

його застосування в  подальшій роботі. 

При вивченні різноманіття селекційного матеріалу за багатьма 

ознаками бажано враховувати особливості взаємозв’язків, не обмежуючись 

характеристикою кожної ознаки окремо. Нами було виявлено кореляційні 

зв’язки між основними господарсько-цінними ознаками дев’яти 

досліджуваних сортів льону олійного запорізької селекції  (табл. 3.10, рис. 

3.12).  

За п’ятирічними оцінками сортів льону олійного виділені кореляції 

урожайності з основними господарсько-цінними ознаками, що мають 

високий рівень і достатньо стабільні в різних погодних умовах. Тісний 

лінійний кореляційний зв’язок встановлено між урожайністю та  масою 

насіння з 1 рослини (r = 0,99±0,01), урожайністю та кількістю бічних стебел 

на рослині (r = 0,92±0,05). З висотою рослини виявлено зв'язок середньої 

сили (r = 0,69±0,08), а з тривалістю вегетаційного періоду (r = 0,48±0,11) і 
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масою 1000 насінин (r = 0,40±0,08) – низький. Виявлено, що між 

досліджуваними показниками відсутні зворотні кореляційні зв’язки. 

Таблиця 3.10 

Коефіцієнти кореляції (r) між основними господарсько-цінними 

ознаками сортів льону олійного, 2011-2015 рр. 

Н
о
м

ер
 

о
зн

ак
и

 

Ознака 

Ознака 

2 3 4 5 6 7 

1 ТВП, діб 
0,87± 

0,06 

0,49± 

0,08 

0,73± 

0,11 

0,74± 

0,10 

0,48± 

0,11 

0,72± 

0,08 

2 
Висота 

рослини, см Х 
0,68± 

0,11 

0,83± 

0,09 

0,73± 

0,11 

0,69± 

0,08 

0,76± 

0,10 

3 
Маса  насіння 

з 1 рослини, г - Х 
0,93± 

0,04 

0,41± 

0,11 

0,99± 

0,01 

0,83± 

0,08 

4 

Кількість 

бічних стебел, 

шт 
- - Х 

0,61± 

0,10 

0,92± 

0,05 

0,93± 

0,05 

5 
Маса 1000 

насінин,шт. - - - Х 
0,40± 

0,08 

0,68± 

0,11 

6 
Урожайність. 

т/га - - - - Х 
0,83± 

0,05 
7 Олійність, % - - - - - Х 

 

Примітка. Розраховано автором за результатами власних досліджень 

 

Оцінка сили зв’язку показала існування прямого, тісного кореляційного 

зв’язку між масою насіння з 1 рослини та кількістю бічних стебел                   

(r = 0,93±0,04), та між кількістю бічних стебел та олійністю                              

(r = 0,93±0,05), а також тісного кореляційного зв’язку між ТВП та висотою 

рослин (r = 0,87±0,06) і між висотою рослин та кількістю бічних стебел          

(r = 0,83±0,09).  

Відмічено, що слабкі зв’язки існують між масою 1000 шт. насінин та 

урожайністю і масою насіння з 1 рослини, відповідно: r = 0,40; r = 0,41. Як 

можна бачити з представленої кореляційної плеяди, між іншими показниками 
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існують високі та середні взаємозв’язки, що необхідно приймати до уваги 

при розробці селекційних програм.  

 

Рис. 3.12 Кореляційна плеяда зв’язку урожайності сортів льону 

олійного запорізької селекції з господарськими ознаками, 2011-2015 рр.  

Примітка. 
* 

В – висота рослини, см; МН – Маса насіння з 1 рослини, г; 

КБС – кількість бічних стебел на рослині, шт.; ВО – вміст олії,%; М  – маса 

1000 насінин, г; ТВП – тривалість вегетаційного періоду, діб; У – 

урожайність, т/га. 

Примітка. Побудовано автором за результатами власних досліджень 
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Урожайність насіння – найголовніша ознака, що характеризує 

генетичний потенціал  сучасних сортів льону олійного. Тому нами було 

проведено парний кореляційно-регресійний аналіз залежності урожайності 

від досліджуваних господарсько-цінних ознак. 

У результаті проведеного нами аналізу встановлено, що найбільш тісно 

урожайність корелює з масою насіння з 1 рослини (r = 0,99±0,01) (рис. 3.13). 

 

 

 

Рис. 3.13 Залежність  урожайності (y) від маси насіння з 1 рослини (x) 

досліджуваних сортів льону олійного  

Примітка. Побудовано автором за результатами власних досліджень 

 

На нашу думку, у результаті цілеспрямованої селекційної роботи було 

відібрано генотипи, які здатні формувати велику кількість насіння на кожній 

рослині. 
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Отримана залежність між досліджуваними показниками описується 

рівнянням регресії: урожайність(у) = 0,0381+3,4345 × x, де x – вага насіння з 

1 рослини.  

Ще один показник, з яким встановлено дуже тісну кореляційну 

залежність – це кількість бічних стебел на рослині (r = 0,92±0,05) (рис. 3.14). 

 

 

Рис. 3.14 Залежність  урожайності (y) від кількості бічних стебел (x) 

досліджуваних сортів льону олійного  

Примітка. Побудовано автором за результатами власних досліджень 

 

Цей взаємозв’язок можна описати рівнянням урожайність (у) = 

0,7496+06226 × x, де x – кількість бічних стебел на рослині. 

Між ознаками «маса насіння з 1 рослини» та «кількість бічних стебел 

на рослині» нами теж виявлений тісний кореляційний зв'язок (r = 0,93±0,04). 

Цю залежність можна віднести до біологічної особливості культури льону, 
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оскільки зі збільшенням бічних стебел збільшується кількість коробочок на 

рослині, кількість насіння на 1 рослині і, як наслідок, підвищується маса 

насіння з 1 рослини. 

За результатами кореляційного аналізу встановлено взаємозв’язок 

урожайності та вмісту олії в насінні (r = 0,83±0,05) (рис. 3.15). 

 

 

Рис. 3.15 Залежність  урожайності (y) від олійності (x) досліджуваних 

сортів льону олійного  

Примітка. Побудовано автором за результатами власних досліджень 

 

Таку взаємозалежність можна описати наступним рівнянням: 

урожайність (у) = -1,1686+0,0631× x, де x – олійність. 

Такий тісний кореляційний зв'язок між урожайністю та олійністю 

спричинений, на нашу думку, постійним секційним добором генотипів, що 
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поєднують високу олійність та високу продуктивність. Саме ці генотипи 

стали основою досліджуваних сортів. 

Взаємозалежність між урожайністю та висотою рослин льону олійного 

характеризує коефіцієнт кореляції r = 0,69 ± 0,08 (рис. 3.16). 

 

 

 

Рис. 3.16 Залежність урожайності (y) від висоти рослин (x) 

досліджуваних сортів льону олійного  

Примітка. Побудовано автором за результатами власних досліджень 

 

Досліджену залежність можна описати рівнянням лінійної регресії 

такого типу: урожайність (у) = -0,1365+0,041× x, де x – висота рослин. 

Таку залежність можна віднести до загальнобіологічних особливостей, 

оскільки зі збільшенням розмірів рослини посилюється конкуренція за 
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фактори життя і в першу чергу за освітлення. На більш високому стеблі 

збільшується кількість листків і оптимізується надходження до них 

фотосинтетично активної радіації. Отже, за умови підвищення висоти, 

збільшення кількості бічних стебел, збільшиться і кількість поживних 

речовин, які надходять у рослину, що призведе до підвищення 

продуктивності рослин льону олійного.  

Значно меншим за результатами нашого аналізу виявився 

взаємозв’язок урожайності та тривалості вегетаційного періоду (r = 

0,48±0,11) (рис. 3.17). 

 

 

Рис. 3.17 Залежність урожайності (y) від тривалості вегетаційного 

періоду (x) досліджуваних сортів льону олійного  

Примітка. Побудовано автором за результатами власних досліджень 
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На підставі проведених розрахунків установлено залежність, яку можна 

описати рівнянням регресії типу: урожайність (у) = 0,1686+0,0177 × x, де x –

тривалість вегетаційного періоду. 

Нами встановлено, що найменша  залежність існує між урожайністю та 

масою 1000 насінин досліджуваних сортів льону олійного (r = 0,40±0,08)  

(рис. 3.18).  

 

 

Рис. 3.18 Залежність  урожайності (y) від маси 1000 насінин (x) 

досліджуваних сортів льону олійного  

Примітка. Побудовано автором за результатами власних досліджень 

 

Отриману залежність можна описати рівнянням: урожайність (у) =  

0,9787+0,1074× x, де x – маса 1000 насінин. 
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Застосування кореляційно-регресійного аналізу дозволило нам 

отримати моделі елементів продуктивності рослин льону. Розраховані 

рівняння регресії дозволять з високою точністю спрогнозувати різні важливі 

господарсько-цінні ознаки льону олійного та підвищити ефективність 

подальшої селекційної роботі (табл. 3.11). 

Таблиця 3.11 

Рівняння регресії між основними селекційними ознаками досліджуваних 

комерційних сортів льону олійного 

Селекційні ознаки 
Рівняння  

регресії 

Коефіцієнт 

кореляції 

у – урожайність 

х – тривалість вегетаційного періоду 

у = 0,1686+0,0177× х 

х = 68,4696+13,0644× у 

r = 0,48 

± 0,11 

у – урожайність 

х – висота рослини 

у = -0,1365+0,041× х 

х = 26,6385+11,4592× у 

r = 0,69 

± 0,08 

у – урожайність 

х – кількість бічних стебел 

у = 0,7496+06226× х 

х = -0,7754+1,3682× у 

r = 0,92 

± 0,05 

у – урожайність 

х – маса насіння з 1 рослини 

у = 0,0381+3,4345× х 

х = -0,0091+0,29× у 

r = 0,99 

± 0,01 

у – урожайність 

х – маса 1000 насінин 

у = 0,9787+0,1074× х 

х = 5,0006+1,4741× у 

r = 0,40 

± 0,08 

у – урожайність 

х – олійність 

у = -1,1686+0,0631× х 

х = 27,5996+10,8269× у 

r = 0,83 

± 0,05 

у – тривалість вегетаційного періоду  

х – висота рослини 

у = 25,4241+1,4082× х 

х = -1,9242+0,5348× у 

r = 0,87 

± 0,06 

у – тривалість вегетаційного періоду 

х – кількість бічних стебел 

у = 69,5328+13,3029× х 

х = -1,9641+0,0397× у 

r = 0,73 

± 0,11 

у – тривалість вегетаційного періоду 

х – маса насіння з 1 рослини 

у = 68,3077+46,1538× х 

х = 0,0263+0,0053× у 

r = 0,49 

± 0,08 

у – тривалість вегетаційного періоду 

х – маса 1000 насінин 

у = 50,5231+5,4179× х 

х = -1,6346+0,101× у 
r = 0,74 

± 0,01 
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продовження таблиці 3.11 

Селекційні ознаки 
Рівняння  

регресії 

Коефіцієнт 

кореляції 

у – тривалість вегетаційного періоду  

х – олійність 

у = 21,4193+1,4985× х 

х = 14,9451+0,3495× у 

r = 0,72 

± 0,08 

у – висота рослини  

х – кількість бічних стебел 

у = 31,4182+9,3905× х  

х = -1,8003+0,0738× у 

r = 0,83 

± 0,09 

у – висота рослини 

х – маса насіння з 1 рослини 

у = 27,0808+39,3447× х 

х = -0,0485+0,0119× у 

r = 0,68 

± 0,11 

у – висота рослини 

х – маса 1000 насінин 

у = 22,027+3,2984× х 

х = 0,0026+0,1619× у 

r = 0,73 

±0,11 

у – висота рослини 

х – олійність 

у = 1,0588+0,9813× х 

х = 18,6084+0,6026× у 

r = 0,76 

± 0,10 

у – кількість бічних стебел 

х – маса насіння з 1 рослини 

у = -0,7535+4,7578× х 

х = 0,2045+0,1828× у 

r = 0,93 

± 0,04 

у – кількість бічних стебел 

х – маса 1000 насінин 

у = -0,1948+0,2461× х 

х = 5,0606+1,5365× у 

r = 0,61 

± 0,10 

у – кількість бічних стебел 

х – олійність 

у = -3,2508+0,1049× х  

х = 33,2591+8,1953× у 

r = 0,93 

± 0,05 

у – маса насіння з 1 рослини  

х – маса 1000 насінин 

у = 0,265+0,0324× х 

х = 4,95+5,2707× у 

r = 0,41 

± 0,11 

у – маса насіння з 1 рослини  

х – олійність 

у = -0,3528+0,0184× х 

х = 27,9048+37,3932× у 

r = 0,83 

± 0,08 

у – маса 1000 насінин 

х – олійність 

у = -1,3823+0,1919× х 

х = 28,7173+2,4012× у 

r = 0,68 

± 0,05 

 Примітка. Розраховано автором за результатами власних досліджень 

 

Візуалізація встановлених кореляційно-регресійних   залежностей   між  

досліджуваними   ознаками    при проведенні нами  моделювання елементів 

продуктивності сортів льону олійного представлена  в додатках А1-А16. 

Нами розраховано рівняння регресії та виявлено ступінь та спрямованість 

взаємозв'язків між низкою  досліджуваних селекційних ознак. Представлені 

http://ua-referat.com/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%97
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побудовані нами діаграми та розраховані рівняння регресії дозволять в 

подальших дослідженнях  впливати на формоутворення,  контролювати 

кількісні ознаки та управляти системними явищами в селекційному процесі  

льону олійного. 

Таким чином, за результатами комплексного аналізу результатів 

п’ятирічного вивчення  дев’яти комерційних сортів запорізької селекції за 

основними господарсько-цінними ознаками встановлено, що найкраще 

відселектованими ознаками є олійність та тривалість вегетаційного періоду.  

Встановлено тісні кореляційні зв’язки між показниками урожайності та 

ознаками «кількість бічних стебел» та «маса насіння з 1 рослини». Саме 

тому, на нашу думку, в сучасних селекційних програмах є доцільним 

проводити покращання ознак габітусу рослин льону олійного, а саме «висоти 

рослин» та «кількість бічних стебел», що безсумнівно призведе до 

підвищення урожайності та виходу олії. 

За п’ятирічними оцінками сортів льону олійного виділені суттєві 

кореляції урожайності з основними господарсько-цінними ознаками, що 

мають високий рівень і є достатньо стабільними в різних погодних умовах. 

Відсутність дуже слабких та невелика кількість середніх зв’язків між 

перемінними, імовірно, обумовлена присутністю в досліджуваних сортах 

подібних комплексів відселектованих ознак. 

Ідентифіковано сорти Водограй, Золотистий і  Айсберг, які стабільно 

відтворюють високий  рівень урожайності в різних погодних умовах 

вирощування, тому є потенційними генетичними джерелами господарсько-

цінних ознак. 

 

3.2 Обґрунтування параметрів моделі сорту льону олійного для 

Степу України 

 

Модель сорту включає перелік основних морфологічних і 

господарсько-цінних ознак культури. Для кожної зони або району 
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вирощування  сільськогосподарської культури розробляється певна модель 

сорту, яка найбільш повно відповідає вимогам, що висуваються до сучасного 

сорту [16, 46, 188].  

Незважаючи на те, що культура льону олійного набирає все більшої 

популярності в Лісостепу і навіть в північних і західних регіонах України, 

основною зоною вирощування льону олійного була і залишається Степова 

зона. Тому наші зусилля були спрямовані на моделювання нового сорту 

льону олійного, здатного надати суттєвого впливу на підвищення 

врожайності насіння та для значного збільшення виходу олії з гектара.  

В сучасних умовах селекційна робота з льоном олійним повинна бути 

спрямована на задоволення вимог переробки, а також сприяти розширенню 

ареалу вирощування культури и сфери її використання.  

Теоретичні дослідження і досвід селекційної роботи з льоном олійним 

показує, що розроблена запорізькою селекційною школою методологічна 

база прогресивна і привела до створення ряду комерційних сортів льону 

олійного з високими господарсько-цінними показниками і еколого-

біологічними характеристиками [118].  

Однак, незважаючи на позитивні результати в селекції культури, на 

жаль, не подоланий бар'єр створення сортів, які поєднують високу 

продуктивність з високою олійністю і жирнокислотним складом олії 

конкретного напрямку. На наш погляд, для цілеспрямованого пошуку 

вихідного матеріалу необхідне створення моделі сорту, котра враховує 

реалізацію його генетичного потенціалу в умовах середовища нашого 

регіону.  

У визначенні ідеальної моделі генотипу льону олійного з поєднанням 

бажаних ознак, ми спиралися на проведене нами комплексне вивчення 

існуючих сортів запорізької селекції.  

У моделі сорту селекціонерами часто закладається важкодоступна при 

сучасних економічних умовах продуктивність. Така «випереджальна» 

селекція призводить до різкого розриву між врожайністю при оцінці її 
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максимально можливих значень в державному сортовипробуванні  і реальної 

врожайністю в виробництві (оазісний ефект) [55].  

Тому ми в своїй моделі орієнтувалися не так на потенційну, а на цілком 

реальну, максимально одержувану врожайність насіння льону олійного – 2,5 

тони. 

Як видно з результатів даних (рис. 3.19), найбільшу 

середньобагаторічну врожайність, більше 2,10 т/га, формував сорт Водограй, 

а максимум – 2,53 т/га. Досить високі максимальні і середньорічні значення 

врожайності отримані у сортів Золотистий і Айсберг. 

 

 
 

Рис. 3.19 Врожайність сортів льону олійного, т/га, 2011, 2013, 2014, 

2015 рр. 

Примітка. Побудовано автором за результатами власних досліджень 
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Тому для аналізу діапазону врожайності у різних сортів, ми виділили 

чотири роки з більш типовими кліматичними показниками для зони 

досліджень і представили у вигляді діаграми (див. рис. 3.19). 

На базі отриманих від порівняльного аналізу оцінок існуючих 

комерційних сортів, нами визначені параметри оптимальної моделі сорту 

льону олійного для ґрунтово-кліматичних умов Степової зони України та 

вимог ринку (табл. 3.12).  

Таблиця 3.12 

Параметри ознак модельного сорту льону олійного для Степу 

Господарсько-біологічні  та 

морфологічні ознаки 
Параметри ознак сорту 

Урожайність насіння, т/га 2,5 і вище 

Біологічні ознаки: 

Тривалість періоду вегетації, діб  91-95 

Посухостійкість, бал Висока і дуже висока, 4-5 бали. 

Структура урожаю: 

Висота рослин, см 52-62 

Кількість стебел, шт. 3-4 

Маса насіння з 1 рослини, г 0,70-0,85 

Маса 1000 шт. насінин, г 8,5-9,5  

Якість урожаю: 

Олійність, % 48 і вище 

ЖКС олії технічного напрямку Ліноленової кислоти 72 % і вище 

ЖКС олії  харчового напрямку Олеїнової кислоти 35 % і вище 

Морфологічні ознаки: 

Маркерні ознаки Обов’язкова наявність однієї  або 

декількох маркерних ознак. 

Примітка. Розроблено автором за результатами власних досліджень 
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Модель сорту льону олійного, що розробляється, передбачає 

формування біотипів, який при реалізації зазначених параметрів, зможе 

перевершити за врожайністю існуючі сорти на 25-30 %. 

Льон олійний – культура ранньої сівби, за календарними строками це 

третя декада березня – перша декада квітня. Льон добре переносить 

ранньовесняні похолодання, і навіть незначні заморозки. Значно складніше 

він виносить більш пізні строки сівби і втрату ґрунтової вологи. Беручи до 

уваги досить тісну позитивну корелятивну залежність між ТВП і 

врожайністю (r = 0,48±0,11), ми вважаємо, що оптимальною для модельного 

сорту є друга група. У сортів з більш тривалим вегетаційним періодом 

затягується час висихання стебла і при наявності вологи відбувається 

відростання молодих пагонів, що призводить до втрат врожаю і ускладнення 

збирання.  

На нашу думку, необхідно проводити селекційну роботу в плані 

підвищення висоти і збільшення бічного розгалуження. Зважаючи на 

вищевикладене, в моделі, що розроблялась, оптимальна висота становить 52-

62 см, а кількість стебел 3-4 шт., що істотно більше, ніж у зареєстрованих 

сортів. 

Створення та впровадження нового сорту з підвищеною масою 1000 

шт. насіння і високими показниками врожайності і олійності дозволить 

здешевити собівартість олії і тим самим підвищити рентабельність її 

виробництва. Крім того, збільшення розмірів насіння сприятиме більш 

ретельному очищенню від бур'янів, що є досить важливим в насінництві цієї 

дрібнонасінної культури. 

Як зазначалося вище найкраще відселектованою ознакою у створених 

сортів є олійність насіння. Ця ознака знаходиться на рівні близькому до 

біологічної межі і не потребує значного покращання у моделі, що 

розробляється. Отримані результати вказують, що зона проведення 

досліджень вельми сприятлива для формування високої олійності у сортів 

льону.   



151 

На основі використання методу експериментального мутагенезу [118], 

створені спеціальні напрямки, що дозволило розширити межі селекційної 

роботи з льоном олійним. Створені, зареєстровані і успішно 

використовуються сорт технічного напряму Золотистий (з вмістом 

ліноленової кислоти 71-72 %) і сорт харчового напрямку Ківіка (з вмістом 

олеїнової кислоти 32-38 %). У подальшій практичній селекції можна досягти 

і більшого успіху, зокрема, при використанні даних сортів як донорів цих 

цінних ознак. 

Як можна бачити з проведених досліджень, рівень, досягнутий у 

вдосконаленні сортименту льону олійного досить високий, і створити новий 

сорт, який буде краще існуючих, важко. Проте, межа потенційних 

можливостей культури поки не досягнута. 

Сорти, включені до Державного реєстру, різноманітні за своїми 

морфологічними і господарсько-цінними ознаками. Однак, досить близьким 

до заданої моделі виявився тільки сорт Водограй. З великої групи 

комерційних сортів виділені сорти льону Айсберг і Золотистий, які 

володіють комплексом господарсько-цінних ознак і відповідають багатьом 

показникам розробленої нами моделі перспективного сорту для умов 

степової зони України. 

Селекція – головний шлях вирішення завдань кращої адаптації рослин 

до умов природно-сільськогосподарських районів, стресових факторів на тлі 

спостережуваного погіршення енергозабезпечення землеробства. 

У селекційній практиці різноманітні екологічні чинники поділяють на 

кліматичні, ґрунтові, топографічні, біотичні і антропогенні. Перші три, що 

об'єднуються в групу абіотичних факторів, є основними для довкілля [55]. 

Основне завдання селекціонера – поєднання в сортах високої потенційної 

продуктивності зі стійкістю. Тому в моделі, що розроблюється, нами задано 

параметри посухостійкості на рівні «висока і дуже висока», при 

обов'язковому відстеженні нерозтріскування коробочок і необсипаня насіння 

при повному їх дозріванні. 
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В останні десятиріччя у селекціонерів з'явився особливий інтерес до 

морфологічних ознак рослин, які можна використовувати як маркери для 

забезпечення правового захисту сортів, відповідно до вимог Міжнародної 

конвенції з охорони сортів рослин [46, 118, 122, 215]. 

На наше глибоке переконання, поряд з ознаками високої 

продуктивності і якості врожаю, що пред'являються до ідеального сорту 

льону олійного, обов'язково повинні бути включені морфологічні ознаки, 

через те, що патентний захист сорту неможливий без наявності у нього таких 

ознак. 

Сорти з маркерними морфологічними ознаками гарантовано матимуть 

вищу генетичну чистоту порівняно зі звичайними сортами. 

Розроблена модель сорту рекомендується  як робоча у селекційних 

програмах на найближчу перспективу. При створенні високопродуктивних 

сортів льону олійного з високою якістю насіння як критерії пошуку вихідних 

форм доцільно використовувати розроблені нами основні параметри моделі 

сорту. 

 

3.3 Удосконалення селекційного процесу льону олійного 

 

Для підвищення ефективності селекційного процесу і створення, нових 

більш продуктивних сортів недостатньо тільки інтуїції селекціонера. Окрім 

моделі сорту, необхідні оптимальні схеми селекційного процесу, сучасні 

методи оцінки вихідного і новоствореного селекційного матеріалу.  

У перспективних програмах селекційних робіт  крупних селекційних 

центрів  надається найважливіше значення постійному корегуванню схеми 

селекційного процесу, а також використанню прийомів прискореного 

виведення нових сортів [41, 42, 51, 59, 74].  

Наукові основи практики ведення селекції льону олійного базуються на 

основі застосовуваних генетико-селекційних методів. Найголовніше – 
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розкрити селекційну цінність генотипу, використовуючи фенотипові ознаки і 

роль середовища, які пронизують всі етапи селекційного процесу культури 

для створення стабільного сорту, який високо реалізує себе в широкому 

спектрі умов. Ми бачимо великі можливості більш широкого застосування 

генетичних методів в практиці селекції льону олійного стосовно до 

конкретних задач. 

Приведена в попередньому розділі характеристика ідіотипу сорту 

льону олійного включає 10 найголовніших ознак, за якими, на наш погляд,  

необхідно вести селекцію. Деякі з них комплексні,  такі, що складаються з 

цілого ряду самостійних ознак, як, наприклад, посухостійкість. 

Хоча цей список в перспективі, можливо збільшити, додавши, 

наприклад, показники стійкості до більшої кількості чинників. Крім того, усе 

важливішого значення набуває технологічність сорту, а саме,   одночасність 

висихання стебел і відсутність відростання. Особливо це важливо для сортів 

харчового типу. 

Важливо також враховувати, що чим більше ознак ми намагаємося 

об'єднати в одному сорті, тим нижче будуть темпи штучного добору і тим 

більше часу нам буде потрібно. 

Необхідно підкреслити, що при створенні  сортів льону олійного в ІОК 

та ЗНУ впродовж багатьох років використовується традиційна схема 

селекційного процесу [112] суттєво доповнена сучасними наукомісткими 

методами [118, 123, 132, 173]. Як зазначалось в попередньому розділі, такий 

підхід показав свою  ефективність. А така дуже цінна господарська ознака як 

олійність, в запорізьких сортах знаходиться на високому рівні вираженості. 

Проте, ще не зовсім розкритий потенціал врожайності льону олійного. 

Можливість отримання істотно вищої врожайності, підтверджують 

максимальні показники врожайності за роками досліджень. Так, різниця між 

середньобагаторічними і максимальними значеннями у кращого сорту 

Водограй досягає 15-16%. Саме тому, на наш погляд, необхідно 
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удосконалювати селекційний процес і чітко дотримуватися параметрів 

розробленої моделі сорту. 

Пріоритетним завданням є розробка методичних підходів до створення 

нових сортів, згідно розроблених  параметрів моделі, для конкретних 

екологічних умов. Тому нами було переглянуті способи створення  сортів та 

існуючу схему селекційного процесу з метою вдосконалення задля значного 

підвищення ефективності селекційної роботи (рис. 3.20). 
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Рис. 3.20 Удосконалена схема селекційного процесу льону олійного  

Примітка. Розроблено автором за даними  [112]. 

 

Якщо розглядати удосконалення селекційного процесу в кожному з 

трьох етапів окремо, то у другому (селекційна оцінка) і третьому 
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(сортовипробування) етапах необхідно проводити оцінювання зразків за 

комплексом ознак, які зазначено в оптимальній моделі, розглянутій у 

попередніх розділах. Селекційний матеріал має підлягати суворій оцінці, 

починаючи з ранніх розсадників, і обов’язково застосовувати жорстке 

бракування. Саме завдяки таким підходам за роки роботи лабораторії 

селекції льону ІОК було переведено перспективний селекційний матеріал на 

«високоолійну основу». Головною настановою є бракування зразків з 

олійністю нижче 45 % починаючи з СР-1, а при повторенні таких показників 

протягом кількох років такі селекційні номери відправляються на 

«доопрацювання» 

Основна частина наших удосконалень відноситься до етапу створення 

вихідного матеріалу. Це пов’язано з біологією та генетикою культури. Льону, 

як самозапильній культурі, властивий низький ступінь мінливості ознак. 

Саме тому збагачення генетичної бази має бути пріоритетним напрямом 

роботи, а отриманий вихідний матеріал доцільно виділяти в окремі 

розсадники. Саме цим відрізняється запропонована нами схема від існуючих.  

Як зазначено на схемі (рис. 3.20) у «Розсадник вихідного матеріалу», на 

нашу думку, мають бути додані (або розширені) наступні розсадники: 

мутаційний розсадник; зареєстровані і районовані в Україні сорти; розсадник 

диких видів роду Linum; розсадник донорів маркерних морфологічних  ознак. 

Мутаційний розсадник використовується в генетико-селекційній роботі 

з льоном олійним в Запоріжжі протягом майже двадцяти років і показав свою 

високу ефективність [32-38, 182, 183]. Завдяки використанню мутантних 

форм було отримано 5 сортів. За цей час отримано багату колекцію 

різноманітних мутантних форм [108], яка використовується як джерело 

нових генетичних донорів. 

В генотипі нового сорту мають бути  присутні ті гени, які визначають 

найкращий прояв найбільш важливих ознак. Саме тому, на наш погляд, 

найдоцільніше включати в гібридизацію зареєстровані сорти, які пройшли 

через селекційні розсадники і КСВ. Цей матеріал серйозно опрацьований 
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протягом багатьох років і має високе оцінювання за великою кількістю 

господарсько-цінних ознак. 

Як відомо,  в рішенні практичних задач селекції культурних рослин 

рекомбінаційній мінливості належить провідна роль. Такий підхід 

забезпечить розширення спектру доступної для добору генетичної мінливості 

господарсько-цінних і адаптивно значимих ознак, в том числі постійне 

збільшення кількості  генетичних донорів потенційної урожайності та 

екологічної стійкості.  

Розсадник диких видів роду Linum. Останнім часом селекціонери все 

уважніше відносяться до «перегляду світового генофонду культурних 

рослин» [55] з метою пошуку нових генетичних донорів тих ознак, які було 

втрачено у перших окультурених видів. Необхідність розширення спектру 

доступної для добору генотипової мінливості льону і його якісних змін стає 

все більш відчутною і нагальною. Це завдання можливо вирішувати 

використовуючи в якості донорів цінних ознак диких родичів культурного 

льону. При цілеспрямованій інтрогресії чужорідного генетичного матеріалу 

масштаби і можливості селекційного процесу значно зростають. Створення 

нових комбинаций генів і блоків коадаптованних генів сприятиме подоланню 

«доместикаційного синдрому» і надасть перспективи переходу до керування 

мінливістю особливо кількісних ознак, що є вкрай важливим для селекційної 

роботи.  

Розсадник донорів морфологічних ознак. В ряді наших робіт 

обґрунтовані можливості використання генів морфологічних ознак для 

маркування створюваних сортів з метою контроля генетичної чистоти 

насінництва, які дозволять визначати його сортову приналежність при 

апробації [110, 114, 118, 119]. За результатами проведеного пошуку та оцінки 

морфологічних ознак для апробації льону у відповідності до параметрів 

відмінності, однорідності і стабільності, нами рекомендуються 

ідентифікаційні морфологічні ознаки рослин льону: біле, рожеве, фіолетове, 

ясно-блакитне забарвлення пелюсток віночку; зірчаста, дзвоникоподібна, 
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напівзгорнута форма квітки; жовта, ясно-коричневе, гірчичне, зелене 

забарвлення насіння; хлорофільна недостатність вегетативної частини 

рослини [108, 114].  

Це мають бути ознаки моногенні, рецесивні, які чітко відрізняються 

визуально, не мають негативного плейотропного впливу на господарсько-

цінні ознаки [215]. Необхідно проводити більш активну роботу з поповнення 

цього розсадника і залучення їх у гібридизацію для отримання 

перспективного селекційного матеріалу з комплексом господарсько-цінних 

ознак і збагаченого відмітною морфологічною ознакою. 

Оцінка селекційного матеріалу. Селекційний процес практично завжди 

носить екологічний характер, тому що кожний етап селекції протікає в 

певних умовах середовища і забезпечує пристосованість відібраних 

генотипів до цих умов.  

Для вивчення взаємодії «генотип-середовище» ми використовуємо 

фактори зовнішнього середовища протягом всього селекційного процесу. Це 

визначає напрямок і темпи природного добору, складає формуючий вплив 

біоценотичного середовища, а також  виступає в якості індукторів генетичної 

мінливості. За реакцією селекційного матеріалу на вплив навколишнього 

середовища ми тестуємо селекційний матеріал і виділяємо генотипи з більш 

широкими можливостями пристосовування в онтогенезі до змінних умов 

середовища. Оцінки прояву показників в спектрі умов дають інформацію по 

відносини «генотип-середовище» і складають характеристику окремих 

генотипів. Також необхідно вказати на ускладненість прямого добору 

продуктивних елітних рослин через високу паратипову мінливість. Подібну 

думку висловлює і В. С. Коваль [73]. Вона вказує, що паратипова мінливість 

на кілька порядків перевищує генотипові варіювання в гібридній популяції, а 

добір за фенотипом має дуже низьку ефективність. 

Приймаючи до уваги, що сорт льону олійного являє собою  чисту лінію 

і тому необхідно виявляти індивідуальну буферність генотипу щодо 

адаптування до спектру умов середовища. Саме тому основна увага в наших 
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селекційних програмах приділяється поєднанню в одному генотипі високої 

потенційної продуктивності сортів і здатності протистояти дії стресорів. А 

нашим завданням ми бачимо скорочення розриву між максимальною і 

середньою врожайністю, за рахунок зниження залежності величини і якості 

врожаю від погодних флуктуацій. 

Головним макро-середовищним лімітуючим фактором для культури 

льону олійного в Степу є кількість і розподіл опадів. Тому для отримання 

додаткових умов на дослідній ділянці  (рис. ми рекомендуємо застосування 

ранніх і пізніх строків сівби. Крім того при фіксованих дослідженнях, для 

вивчення якомога найбільшої кількості факторів впливу і спектру умов 

середовища. 

 

 

                          а)                                                         б) 

Рисунок 3.21 Дослідження різних генотипів льону олійного в 

розсадниках різного віку: а) розсадник першого року випробування;              

б) конкурсне сортовипробування 

Примітка. Власні фотографії автора 

 

Як відомо, при високому рівні вираженості цінних ознак дуже складно  
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вести селекцію однієї культури одночасно з усіх важливих напрямків. Саме 

тому, нами розробляються селекційні програми, спрямовані на 

вдосконалення будь-якої однієї ознаки. При цьому за іншими 

найважливішими ознаками новий сорт не повинен поступатися стандартному 

сорту.  

Ще на початку наукової селекційної роботи з льоном олійним              

О. І.  Рижеєвою [185] висловлювалася думка, що основними напрямами в 

селекційній роботі з культурою є:  

- селекція на врожайність;  

- -селекція на олійність насіння;  

- селекція на стійкість до хвороб. 

На сьогоднішній день, головне завдання в селекційній роботі з 

культурою залишилось без змін. Це збільшити збір олії з гектара за рахунок 

підвищення урожайності сортів та вмісту олії в насінні. 

Лляна олія містить в своєму складі п’ять жирних кислот.  Як можна 

бачити з діаграми переважаючою кислотою є ліноленова. Насичені кислоти 

(пальмітинова і стеаринова) мають невеликий вміст (у сумі від 3,5 до 10 %), а 

за ненасиченими кислотами спостерігається певна генотипова мінливість 

(рис. 3.21).  

В наших дослідженнях було отримано цікаві мутантні форми зі 

зміненим жирнокислотним складом олії насіння [108, 173].  

Це дало змогу започаткувати новий напрямок селекційної роботи з 

льоном олійним – селекція на якість та змінений жирнокислотний склад олії:  

- створення сортів на технічні цілі з вмістом ліноленової кислоти 70% і 

більше [додаток Б.1, 110];  

- створення сортів на харчові цілі з підвищеним вмістом олеїнової та 

лінолевої та зниженим вмістом ліноленової кислоти [додаток Б.2, 110]. 

За роки роботи наукового колективу завдання селекції льону олійного 

зі створення високоврожайних сортів, які забезпечать високий збір олії з 

гектара, залишилось незмінним.  
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Рис. 3.22 Співвідношення жирних кислот у олії сортів льону олійного, 

(2011-2015 рр.). 

Примітка. Побудовано автором за результатами власних досліджень 

 

Разом з тим пріоритети щодо напрямів створення сортів зазнали змін 

(рис. 3.23). Так, як вже підкреслювалося вище, олійність насіння створених 

сортів досягла біологічної межі і тому селекційна робота в цьому напрямку 

на теперішній час вже не є перспективною. 

При цьому, виробництво виставляє нові вимоги до нових сортів льону 

олійного, що і стає новими викликами для селекційної науки і практики. Так 

вже чітко сформувався напрямок створення крупнонасінних сортів. Вже 

створено сорт Світлозір з масою 1000 насіни 9,2 г. [додаток Б.5], а у сорту 

Запорізький богатир [додаток Б.8], цей показник досягає 9,8 г.  
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Рис.3.23 Використання різних методів в селекційному процесі льону 

олійного 

Примітка. Авторська розробка  

 

На нашу думку, в цьому напрямку ще не вичерпано можливості 

селекційної роботи, і створення сортів льону з масою 1000 насінин 10 г і 

більше можливе в недалекому майбутньому. Крім сортів з великим розміром 

насіння, існує потреба в сортах з дрібним насінням з масою 1000 шт. насінин 

3,5-4,0 г. Таке насіння разом з насінням кунжуту застосовується в 

кондитерській промисловості при виготовленні печива. Цей напрямок 

селекційної роботи на даному етапі знаходиться в стадії розробки.  

Також актуальними залишаються напрями зі створення більш 

врожайних сортів і сортів зі зміненою якістю олії і технічного, і харчового 

напрямку використання, як зазначено на діаграмі  3.23.   

Дуже перспективним, на наш погляд, є селекція сортів льону, які 

зимують. В цьому напрямку проводиться пошук донорів зимостійкості і 
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мутагенез 
Комбінаційна 
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Міжвидова 

гібридизація 
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скринінгу вихідного матеріалу. Можливість зміщення строків вирощування 

культури льону на осінньо-зимово-ранньовесняній період дозволить значно 

розширити посівні площі під культурою. Цей напрямок селекційної роботи 

на даному етапі також тільки розробляється. 

Напрацьований нами різноманітний генетичний потенціал і освоєна 

методологічна база дозволяє досягти однієї і тієї ж мети в створенні нових 

сортів різними шляхами, використовуючи різні джерела цінних ознак. 

В Інституті олійних культур та Запорізькому національному 

університеті постійно проводиться вдосконалення, як схеми селекційного 

процесу в цілому, так і окремих методичних підходів. 

Таким чином, з врахуванням генетичних  і селекційних розробок 

організація селекційного процесу льону олійного має включати: 1) створення 

моделі сорту; 2) створення генетичної мінливості різноманітними методами 

для добору  вихідного матеріалу; 3) відбір на поєднання продуктивності і 

стабільності в одному генотипі; 4) оцінка продуктивності та екологічної 

стабільності генотипів на різних етапах селекційного процесу для виявлення 

негативного впливу флуктуацій погоди, які викликають зниження 

врожайності. 

Узагальнення до розділу 3. 

В нашій державі створенням сортів льону олійного на постійній основі 

займаються дві наукові установи – Інститут олійних культур НААН (м. 

Запоріжжя) та Національний науковий центр "Інститут землеробства 

Української академії аграрних наук" (смт. Чабани, Київська обл.). В Інституті 

луб’яних культур НААН підтримується колекція зразків льону, але ця 

установа не має сортів льону олійного, зареєстрованих в Державному реєстрі 

сортів рослин, придатних до поширення в Україні.  

У 2009 році був зареєстрований сорт Віра – оригінатор ДПДГ 

"Асканійське" Інституту олійних культур Української академії  аграрних 

наук (с. Тавричанка, Херсонська обл.) [35]. У 2018 році були зареєстровані 

сорти Версаль – оригінатор Товариство з обмеженою відповідальністю  
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"Науковий інститут селекції" (м. Миколаїв) та Айвенго – оригінатор 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнський науковий 

інститут селекції (ВНІС)» (м. Київ) [37]. Втім, ці три установи більше сортів 

не реєстрували. 

Тому генетико-селекційна робота, що проводиться в м. Запоріжжі,  з 

такою економічно привабливою та перспективною для нашої держави 

культурою, як льон олійний,  має беззаперечну новизну та актуальність. В 

напрацюванні сортового асортименту в ІОК та ЗНУ авторка приймала 

активну участь. 

Докторська дисертація з селекції льону олійного була захищена О.І. 

Рижеєвою  більше 50 років тому у ВНДІОК [185]. Відомі докторські 

дисертації  Т.О. Рожміної (2002 р.) [186],  Н .Б. Брач (2007 р) [12], О. В. 

Муравенко (2010 р.) [140] та Є. О. Пороховінової (2019 р.) [177], в яких 

розглянуто питання генетики льону культурного. Низка кандидатських 

дисертацій, які були захищені в останні десятиріччя, присвячена окремим 

питанням селекції льону олійного ( Ю О. Махно, 2013) [123] та особливостям 

селекції? пов’язаних з кліматичними умовами регіону (Л. О. Косих, 2002 

[82], Д.О. Краснова, 2010 [85], Л. Г. Рябенко, 2011 [191], І. Ф. Дрозд, 2013 

[48]. 

Результатами представленої наукової роботи є створення першої в 

Україні моделі сорту льону олійного, ідентифікація сортів, які є  гено-

джерелами комплексів господарських ознак, та вдосконалення селекційного 

процесу культури. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. В результаті комплексного аналізу вивчення  дев’яти сортів 

запорізької селекції за основними господарсько-цінними ознаками 

встановлено, що найкраще відселектованими ознаками є олійність та 

тривалість вегетаційного періоду. Встановлені тісні кореляційні зв’язки між 
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показниками урожайності та ознаками габітусу  вказують на перспективу 

підвищення урожайності через покращання ознак «кількість бічних стебел» 

та «маса насіння з 1 рослини». 

2. За п’ятирічними оцінками сортів льону олійного виділені суттєві 

кореляції урожайності з основними господарсько-цінними ознаками, що 

мають високий рівень і достатньо стабільні в різних погодних умовах. 

Відсутність дуже слабких та невелика кількість сереніх зв’язків між 

перемінними, імовірно, обумовлена присутністю в досліджуваних сортах 

подібних комплексів відселектованих ознак. 

3. Застосування кореляційно регресійного аналізу дозволило отримати 

моделі елементів продуктивності культури. Розраховані рівняння регресії 

дозволять з високою точністю спрогнозувати різні важливі господарсько-

цінні ознаки льону олійного та підвищити ефективність подальшої 

селекційної роботі. 

4. Ідентифіковано сорти Водограй, Золотистий і  Айсберг, які стабільно 

відтворюють високий  рівень урожайності в контрастних погодних умовах 

вирощування. Проведені дослідження показали, що за сукупністю ознак, що 

вивчали, ці сорти представляють великий інтерес для подальших генетичних 

досліджень і селекційної практики.    

5. Нами вперше запропоновано найбільш оптимальні параметри моделі 

сорту льону олійного, які дозволять збільшити ефективність відбору 

унікальних генотипів і більш цілеспрямовано проводити селекцію 

високоврожайних сортів в природно-кліматичних умовах Степу України.  

6. Згідно нашої моделі, для формування урожаю 2,5 т/га і більше 

створювані сорти льону олійного повинні володіти наступними ознаками: 

мати тривалість вегетаційного періоду – 91-95 діб, посухостійкість – не 

менше 4 балів; висоту рослин – від 52 до 62 см; кількість стебел – 3-4 шт.; 

масу насіння з 1 рослини – 0,70-0,85 г при масі 1000 шт. насінин  не менше 

8,5 г.  Показники олійності  модельного сорту мають бути вище 48% і сорт 

повинен мати морфологічну маркерну ознаку. 
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7. Як вихідні форми за основними ознаками виділені сорти, у яких 

середньобагаторічні показники відповідають заданим параметрам. 

Максимальна кількість відповідностей за комплексом ознак відмічена для 

сортів Водограй, Айсберг, Золотистий.  На прикладі цих сортів видно, що 

частину ознак реалізовано, а вирішення інших залишається на перспективу. 

8. Проведено удосконалення селекційного процесу льону олійного, що 

включає: 1) використання розробленої моделі сорту; 2) створення генетичної 

мінливості для добору вихідного матеріалу різними методами; 3) відбір на 

поєднання високої продуктивності і стабільності прояву ознак в одному 

генотипі. 

9. В селекційній роботі з льоном олійним разом з такими основними 

напрямками, як селекція на  врожайність, олійність насіння та селекція на 

стійкість, запропоновано поглиблювати і розширювати роботу зі створення 

сортів зі зміненим жирнокислотним складом олії, з різним розміром насіння 

та сортів з підвищеною холодо- та зимостійкістю.  

На основі результатів, висвітлених у даному розділі, здобувачем 

опубліковано наукові праці [119, 112, 114, 126, 154, 161, 165, 168, 230] і 

отримані авторські свідоцтва на сорти льону олійного [додатки Б.1-Б.8]. 
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РОЗДІЛ 4 

 

ОБГРУНТУВАННЯ Й УДОСКОНАЛЕНЯ СЕЛЕКЦІЙНО-

ГЕНЕТИЧНОЇ І МЕТОДИЧНОЇ БАЗ  СТВОРЕННЯ ВИХІДНОГО 

МАТЕРІАЛУ ТА НОВИХ СОРТІВ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО 

 

В селекційному процесі створення вихідного матеріалу має 

першорядне значення [118, 136, 180]. На сьогоднішній день існує три 

генетичні системи створення такого матеріалу – рекомбінантна 

(комбінативна), мутаційна та трансгенна [144]. 

Серед існуючих сортів льону велика частина отримана методом  

індивідуального добору або методом гібридизації з подальшим добором. 

Проте традиційні методи селекції не забезпечують повного використання  

генетичної мінливості культури.  

Знання мінливості господарсько-цінних ознак представляє виключний 

інтерес правильної постановки і удосконалення методів селекції культури, 

оскільки є передумовою достовірної оцінки вихідного матеріалу. 

При розробці сучасних методологічних основ селекції льону олійного 

нами використано досвід селекціонерів інших установ [129, 130, 184, 190], 

досвід авторів з селекції цієї культури в Інституті олійних культур НААНУ, 

сучасні методи, розроблені в ІОК, що прискорюють селекційний процес, 

збільшують генетичну різноманітність, забезпечують морфологічну 

відмінність нових сортів [112, 114, 117, 118].  

Завдяки багаторічній науковій роботі з льоном олійним нами 

покращено схему селекційного процесу та методику проведення дослідів. 

Значну увагу приділено шляхам прискорення селекційного процесу. 

Особливий акцент зроблено на методах створення вихідного матеріалу.  

Поряд з основним методом – гібридизацією – ефективно 

використовуються менш поширені в селекційній практиці методи: мутаційна 
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селекція, пилкової оцінки та добору, електрофорезу запасних білків насіння 

та  біотехнологічні прийоми.  

При створенні нових сортів широко застосовуються морфологічні 

маркерні ознаки. 

 

4.1 Створення внутрішньовидового біорізноманіття у льону 

олійного методом індукованого мутагенезу та його використання в 

селекції 

 

Використання експериментального мутагенезу дозволяє значно 

збільшувати спадкову мінливість і істотно покращити селекційну роботу  

[137, 139]. За допомогою мутагенезу можна суттєво розширити рамки 

селекційного процесу, побудованого на спонтанних мутаціях. Мутагенні 

фактори  можуть використовуватися і для  створення вихідного матеріалу в 

селекції льону, доповнюючи традиційні  методи – відбір і гібридизацію.  

У наших дослідженнях зазначалося, що хімічні і фізичні мутагенні 

чинники мають високу мутагенну дію і позитивно впливають на 

формоутворювальний процес у льону [95, 114, 173, 231].  

Авторкою при виконанні кандидатської дисертації було  досліджено 

спадкову мінливість льону олійного, індуковану гамма-променями. За 

результатами проведених досліджень вивчено мутаційну мінливість при 

опроміненні насіння льону олійного гамма-променями в дозах 400 та 700 Гр. 

Досліджено покоління М1, М2 та  М3. Виявлено ширший спектр мутацій у 

поколінні М3, порівняно з М2, у всіх генотипів. При опроміненні вихідних 

ліній дозою 400 Гр відзначено значно більшу кількість типів мутацій, ніж при 

700 Гр. При опроміненні радіомутантів виявлено нижчу частоту і вужчий 

спектр морфологічних мутацій, порівняно з вихідними лініями, і виявлено 

збільшення частоти та розширення спектра спадкових змін при дозі гамма-

променів 700 Гр [173].  
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Вивчено якісний склад і розмір мутаційної мінливості, індукованої 

двома дозами опромінення. Всього отримано 32 типи морфологічних 

мутацій. Вперше у льону описано 7 типів мутацій: потовщені стебло та 

листки, мутації з різним проявом стерильності, два типи карликів, а також 

мутації високої олійності. Детально охарактеризовані групи мутацій, які було 

отримано. Вивчено характер успадкування окремих типів мутацій 

забарвлення віночка. Створена колекція мутантів, що значно розширила 

генофонд льону олійного [108, 173]. 

Кандидатська дисертація була захищена авторкою у 2003 році. В 

подальшому робота була спрямована на вивчення отриманих мутантних 

форм та залучення їх в селекційну роботу. 

Як вказував академік В. В. Моргун, шлях прямого добору мутацій при 

створенні сортів вважається найбільш ефективним [137, 139]. Ми в своїй 

роботі широко застосовували саме такий метод (табл. 4.1).  

Виділені нами мутантні форми характеризувалися комплексом 

господарсько-цінних ознак і стали цінним вихідним матеріалом для селекції.  

Таблиця 4.1    

Ознаки ідентифікації сортів льону олійного мутантного походження 

Сорт 
Мутаген, 

 доза  

Ознаки ідентифікації генотипу, що 

зумовлюють його відмінність 

господарсько-цінні 

властивості 

морфологічні 

маркерні ознаки 

Айсберг 
-промені, 

400 Гр 

Висока олійність 

Висока стабільна 

урожайність 

Підвищений вміст 

ліноленової кислоти 

- Зірчаста форма 

квітки 

- Біле забарвлення 

пелюсток віночку 

Золотистий 
-промені, 

700 Гр 

Висока олійність 

Високий вміст 

ліноленової кислоти 

(70-75 %) 

 

- Жовто-зелене за-

барвлення рослини 

протягом вегетації 

- Біле забарвлення 

пелюсток віночку 

- Жовте забарвлення 

насіння 
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продовження таблиці 4.1    

Сорт 
Мутаген, 

доза 

Ознаки ідентифікації генотипу, що 

зумовлюють його відмінність 

господарсько-цінні 

властивості 

морфологічні 

маркерні ознаки 

Ківіка 
-промені, 

400 Гр                           

Високий вміст 

олеїнової кислоти (35 

-40%) 

- Фіолетове забарв-

лення пелюсток 

віночку 

- Дрібна квітка 

Патрицій 

хімічний 

мутагенез, 

0,01 % ЕМС 

Висока олійність 

Висока урожайність 

Підвищений вміст 

ліноленової кислоти 

- Напівзгорнута  

ступінь розкриття 

квітки 

Фіолетове забарв-

лення пелюсток 

віночку 

- Жовте забарвлення 

насіння 

Живинка 

хімічний 

мутагенез,   

0,01 % ЕМС 

Висока олійність 

Висока урожайність 

Знижений вміст 

ліноленової кислоти 

(25,9 %)  

Підвищений міст 

олеїнової (20,6 %) та 

лінолевої (43,6%) 

кислот 

- Блакитний колір 

віночка, 

- Помірно-

коричневе насіння 

Примітка. Розроблено автором  

 

Для отримання мутантних форм використовували -промені і ЕМС. З 

даних, представлених у таблиці 4.1, видно, що результативними виявилися 

дози -променів 100, 400, 700 Гр і 0,01 % ЕМС. Як вказують данні, фізичний 

мутагенез в створенні сортів  льону олійного був більш ефективним,  ніж 

хімічний.  

Вважається, що висока продуктивність мутантних сортів 

забезпечується новими генами, які детермінують окремі цінні ознаки та 

властивості рослин [137, 139].   

Протягом всіх років існування запорізької школи селекції льону 

олійного, кількість сортів мутантного походження постійно збільшувалася. 
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Цю тенденцію можна чітко відслідкувати за лінією тренду, яка представлена 

на діаграмі 4.1. 

 

 

Рис. 4.1 Зміна кількості сортів льону олійного мутантного походження 

запорізької селекції в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні 

Примітка. Розроблено автором 

 

Якщо її подовжити, для оцінки значень, які знаходяться за межами 

фактичних даних, то можна спрогнозувати чітку тенденцію зростання 

показників в майбутньому. Крім зареєстрованих сортів, отримано велику 

кількість цінного для селекції матеріалу мутантних форм, що складає основу  

«Робочої ознакової колекції генофонду льону олійного за ознаками 

продуктивності» (Додаток Г.2)  та «Генетичної колекції виду Linum 

usitatissimum L.»  [108], які, без сумніву,  стануть вихідним матеріалом для 

нових перспективних сортів культури.           

В результаті багаторічної роботи успішно пройшли державне 

сортовипробування і внесені в Державний реєстр сортів рослин, придатних 
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для поширення в Україні сорти мутантного походження Айсберг, Золотистий 

(Додаток Б.1)  Ківіка (Додаток Б.2),  Патрицій (Додаток Б.6) і Живинка. Як 

можна бачити з рисунку 4.2 кількість сортів льону олійного, створених 

методом прямого добору мутантів після індукованого мутагенезу, складає 

велику частку (більше 40%) і наближається до кількості, сортів створених 

традиційним методом гібридизації з наступним добором.  
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        Рис. 4.2 Співвідношення сортів запорізької селекції, створених різними 

методами 

Примітка. Розроблено автором 

 

Зважаючи на достатньо велику кількість сортів льону олійного, які 

отримані в результаті застосування  експериментального мутагенезу, ми 
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дійшли висновку, що метод прямого добору мутантів в селекції льону 

олійного  виявився дуже ефективним.  

Під впливом мутагену відбулась велика кількість змін морфологічних 

ознак рослин льону, а також  біохімічних показників, які мають особливе 

значення, коли мова йде про олійні культури, а саме льон олійний. 

Отримані мутантні сорти поєднували в собі високу урожайність з 

високою олійністю (рис. 4.3 та 4.4). Саме тому вони стали популярними 

комерційними сортами. Вони мають середню врожайність за роки 

досліджень в межах 1,66-1,98 т/га і високі показники олійності, особливо 

Айсберг – 48,5 %  та Золотистий – 50,0 %. 
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Рис. 4.3 Показники урожайності сортів, створених методом мутаційної 

селекції (2011-2015 рр.) 

НІР для урожайності – 0,06-0,12 т/га, для олійності – 0,7-1,6 % 

Примітка. Побудовано автором за результатами власних досліджень 
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Рис. 4.4 Показники олійності сортів, створених методом мутаційної 

селекції (2011-2015 рр.) 

НІР для урожайності – 0,06-0,12 т/га, для олійності – 0,7-1,6 % 

Примітка. Побудовано автором за результатами власних досліджень 

 

Відомо, що лляна олія містить в своєму жирнокислотному складі п’ять 

жирних кислот (пальмітинову, стеаринову, олеїнову, лінолеву та ліноленову). 

Завдяки переважанню ліноленової кислоти лляну олію відносять до олій 

лінум-типу і вона має цінність як технічна олія, що швидко висихає.  

Саме завдяки отриманій при індукованому мутагенезі мінливості за 

жирнокислотним складом нами розпочато селекційну роботу на збільшення 

ліноленової кислоти для покращання олії технічного напряму. Так, у олії 

сорту  Золотистий міститься близько 70% ліноленової кислоти . 

Крім того, з'явилася можливість ведення селекції на підвищений вміст 

олеїнової та лінолевої кислот для створення олії харчового напряму. Першим 
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в Україні сортом льону олійного харчового напрямку є сорт Ківіка, який має 

підвищений вміст олеїнової і лінолевої кислот до 40-45% (рис. 4.5). 
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Рис. 4.5 Співвідношення вмісту жирних кислот сортів льону олійного 

Ківіка харчового напрямку та сорту-стандарту Південна ніч, (2005-2007 рр.). 

Примітка. Побудовано автором за результатами власних досліджень 



175 

Якщо дослідити показники виходу олії з гектара (рис. 4.6), то видно що 

більшість сортів,  створених методом мутаційної селекції, перевищують 

сорт-стандарт Південна ніч. Нижчі значення ніж у Південної ночі, має тільки 

сорт харчового призначення Ківіка. Всі інші сорти мають перевищення від 

0,055 т⁄га у сорту Патрицій до 0,177 т⁄га у Золотистого. Такі високі показники 

сприяють зниженню собівартості та підвищенню рентабельності 

вирощування культури. 

 

 

Рис. 4.6 Вихід  олії у сортів льону олійного, створених методом 

індукованого мутагенезу, (2011-2015 рр.) 

Примітка. Побудовано автором за результатами власних досліджень 

 

Використання ліній мутантів як джерел цінних ознак надало 

можливість почати вивчення спадкування ряду біохімічних показників і 

сформувати окремі селекційні напрями: М-12 (сорт Айсберг) – донор високої 

олійності і скоростиглості; М-28 (сорт Золотистий) – донор високого вмісту 
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ліноленової кислоти і високої олійності (технічні олії); М-19 (сорт Ківіка) – 

донор високого вмісту олеїнової кислоти (харчове використання лляної олії). 

До недавнього часу різниця між сортами льону олійного за 

апробаційними ознаками була незначною. Завдяки спрямованій селекційній 

роботі і активному залученню мутантних форм, нові сорти відрізняються 

морфологічними маркерними ознаками, що не знижують продуктивність 

рослин. До таких ознак можна віднести:  

- забарвлення віночку і пиляків; 

-  форма і розмір квітки; 

-  колір насіння; 

- деякі типи хлорофільної недостатності рослин.  

Дані мутації складають велику частину спектру спадкових змін при 

обробці мутагеном насіння льону олійного. 

В результаті цієї багаторічної роботи була створена ознакова колекція 

форм мутантів, яка інтенсивно використовується в генетико-селекційній 

роботі з льоном олійним [108, 173]. Так, в селекційну роботу вже залучені 

наступні маркерні морфологічні  ознаки: «зіркоподібна форма квітки» (сорт 

Айсберг), «біла квітка та жовте насіння» (сорти Славний та Золотистий), 

«жовто-зелене забарвлення рослини» (сорт Золотистий), «фіолетова квітка» 

(сорт Ківіка), « напівзгорнута ступінь розкриття квітки» (сорт Патрицій). 

Забарвлення насіння відносять до основних маркерних ознак рослин 

льону [12, 13, 122, 173]. Насіння льону має різноманітне забарвлення. Нами 

зібрана колекція різних типів забарвлення насіння, більшість з яких отримана 

в результаті робіт з експериментального мутагенезу [108, 173]. Ми виділили 

основні типи забарвлення насіння – коричневе, жовте і зелене і їх відтінки – 

ясно-коричневе, буро-коричневе, горіхове, гірчичне, жовто-коричневе, 

кремове, жовто-зелене, жовто-помаранчеве, темно-коричнево-зелене. До того 

ж забарвлення насіння може бути однотонним і плямистим. При вивченні 

особливостей успадкування різних типів забарвлення насіння виявлено, що 

жовте забарвлення насіння є рецесивною ознакою в схрещуваннях з 



177 

коричневим, гірчичним і кремовим типами забарвлень. Гірчичне забарвлення 

насіння в F1 повністю домінує над жовтим і пригнічується коричневим 

забарвленням з розщепленням в F2 у співвідношенні 3 коричневе : 1 гірчичне 

та 3 гірчичне : 1 жовте. В комбінаціях жовтонасінних зразків з лініями з 

коричневим кольором насіння успадкування проходить за типом 

домінантного епістазу [119]. 

Відомо, що ознака забарвлення насіння зчеплена із забарвленням 

квітки. Більшість зразків льону з блакитним забарвленням віночку мають 

темнозабарвлене насіння, а білоквіткові – світле [12, 91]. 

У сучасних умовах наявність маркерних ознак є невід'ємним 

компонентом комерційних сортів, оскільки значно полегшує проведення 

апробації польових посівів і ведення насінництва. Ще М. І. Вавилов, 

перераховуючи вимоги до ідеального сорту пшениці, в один ряд з ознаками 

високої продуктивності і якості урожаю поставив також і наявність в даному 

сорті відмітних морфологічних ознак.   

 

4.2 Цілеспрямована інтрогресія генетичного матеріалу методом  

міжвидової гібридизації при створенні цінного вихідного  матеріалу 

льону олійного 

 

У зв’язку з розширенням і поглибленням селекційних програм з льоном 

олійним постала нагальна необхідність розширення і якісної зміни спектру 

доступної для добору генотипової мінливості культури. Як відомо, при 

використанні диких родичів культурних рослин як донорів цінних ознак 

масштаби селекційного процесу різко зростають. На жаль, в селекційних 

програмах льону використовується досить обмежена різноманітність 

культури і перспективи її поширення, поза сумнівом, залежать і від 

розширення генетичної основи вихідного матеріалу для селекції [56]. Саме 

залучення диких видів, що відрізняються значною різноманітністю багатьох 
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ознак, через міжвидову гібридизацію – вельми актуальний напрям 

селекційної роботи.  

Дикі види являють інтерес, перш за все, як донори втрачених 

культурним льоном генів стійкості до несприятливих умов довкілля, 

захворювань і шкідників, а залучення їх в роботу є дуже актуальним  

напрямом  селекції. Проте, міжвидова гібридизація – більш трудомісткий, 

ніж внутрішньовидова, метод створення вихідного матеріалу. 

Не дивлячись на те, що рід Linum досить численний і включає велику 

кількість однорічних і багаторічних видів, культурним видом льону є лише 

Linum usitatissimum L., підвидом якого, на думку ряду авторів, є Linum humile 

L. [91, 131, 134, 204]. 

Рід Linum гетерогенний за числом і розмірами хромосом, їхньою 

будовою, втім гібридизація різних видів між собою не завжди удається навіть 

в межах груп з рівним числом хромосом. Тим не менш, схрещування різних 

видів льону між собою привертало багато дослідників [91, 131, 134, 204].  

Провівши аналіз доступного нам генофонду в пошуках нових 

генетичних донорів тих ознак, які через негативні кореляції могли бути 

втрачені при окультуренні льону, ми зупинилися на найбільш близьких до  

культурного льону видах – Linum angustifolium L. та Linum bienne L. Вони 

входять в одну секцію Protolinum Planch., і мають однакову кількість 

хромосом – n = 15 [91, 101, 270]. Тому гібридизація культурного льону у цих 

видів вдається відносно легко і перші такі гібриди отримані ще на початку 

минулого століття [91]. До того ж, однорічні види мають порівняно більший 

рекомбінаціний потенціал у порівнянні з багаторічними рослинами [55]. 

Метою нашої роботи було методом простої гібридизації  отримати 

міжвидові гібриди льону в межах групи n = 15 для розширення генетичної 

мінливості культури, подолання «доместикаційного синдрому» і виділення 

перспективного вихідного матеріалу для включення в селекційну роботу. 

У роботу з метою інтрогресії генетичного матеріалу на міжгеномному 

рівні були включені чотири зразки льону олійного Linum humile (n = 15): сорт 
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Золотистий, лінії М-24, М-22, Л-1; дикі однорічні  види льону з однаковою 

кількістю хромосом Linum аngustifolium (n = 15) і Linum bienne (n = 15). Як 

материнська форма виступав льон культурний Linum humile. 

Подібний тип схрещувань відносять до схрещувань 

близькоспоріднених видів з однаковим числом і високою гомологічністю 

хромосом із отриманням фертильного потомства. Складність отримання 

міжвидових гібридів в межах даної групи полягає, перш за все, в  

неспівпадінні строків цвітіння диких видів і культурного льону, невисоким 

відсотком зав’зуваності насіння, а також сильним розтріскуванням коробочок 

у диких видів і домінуванням цієї небажаної ознаки. За цими ж причинами 

дуже складно проводити реципрокні схрещування з використанням даних 

компонентів. 

Нами було виявлено, що при схрещуванні культурного льону з дикими 

видами, за фенотипом домінують ознаки дикого батька: темно-зелене 

забарвлення стебла; сильне бічне галуження; дрібні квітка, коробочка і 

насіння. У гібридних рослин F1 нами відмічена підвищена, в порівнянні з 

обома батьками, потужність росту [195]. 

Різноманіття алелей  диких видів  при введенні їх в гібридизацію з 

культурним льоном  передбачає можливість множинних обмінів, зміну  

характеру їх розподілу по геному, залученням при інтрогресії до 

кросинговеру зон хромосом, що «мовчать» (у рекомбінаційному відношенні). 

При цьому підвищується гетерозиготність, виникає велика різноманітність з 

різними поєднаннями, як видових властивостей, так і нових станів ознак.  

У наших дослідженнях рослини в гібридному розсаднику F2 

відрізнялися великою різноманітністю, а мінливість була значно вища, ніж 

при міжсортовій гібридизації. Нами проаналізовані покоління F2 24-х 

гібридних комбінацій, із загальним числом 5904 рослини, серед яких 

виділено 480 елітних рослин. Подальше вивчення і оцінка гібридних 

популяцій F3-F5 здійснювалася шляхом описування й вивчення в 

розсадниках, і проведення жорсткого добору елітних рослин. Основним 
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критерієм добору була наявність в гібридних рослинах ознак культурних і 

диких батьків, а також нерозтріскуваність коробочок при дозріванні. 

Результатом цієї роботи стало 16 ліній. 

При  вивченні  даного  вихідного  матеріалу  (табл. 4.2)  за  такими  гос- 

Таблиця 4.2  

Морфометричні параметри перспективних ліній льону, отриманих 

методом міжвидової гібридизації, та їхніх батьківських форм 

(середнє за 2011-2015 рр.) 

 

Генотип 

 

Висота, 

см 

Кількість, шт. Маса 

1000 

насінин, г 

бічних 

стебел 
коробочок 

L.angustifolium 31,2 ± 3,77 4,7 ± 0,69 64,5 ± 12,3 1,5 ± 0,25 

Золотистий 56,0 ± 2,23 2,0 ± 0,56 38,3 ± 7,15 7,4 ± 0,31 

А – 1 

Золотистий x 

L.angustifolium 

54,6 ± 2,88 1,7 ± 0,47 46,8 ± 7,34 3,3 ± 0,19 

А – 5 

Золотистий x 

L.angustifolium 

52,8 ± 4,61 2,8 ± 0,72 33,6 ± 10,55 4,3 ± 0,40 

М-24 57,0 ± 3,11 2,0 ± 0,63 35,0 ± 8,65 7,2 ± 0,13 

А – 11 

М-24 x 

L.angustifolium 

41,7 ± 2,97 1,9 ± 0,41 26,4 ± 9,76 6,9 ± 0,38 

L.bienne 27,6 ± 2,09 4,4 ± 1,03 66,1 ± 15,44 1,5 ± 0,29 

М-22 46,6 ±  4,15 3,5 ± 1,40 37,8 ± 7,86 8,2 ± 0,41 

В-7 

М-22 x L.bienne 
44,9 ± 3,79 1,2 ± 0,68 16,8 ± 8,55 7,3 ± 0,36 

Л-1 42,0 ± 4,34 2,9 ± 0,95 28,7 ± 11,84 10,0 ± 0,20 

В-11 

Л-1 x  L.bienne 
38,4 ± 3,68 3,1 ± 0,56 43,6 ± 6,42 4,5 ± 0,28 

Південна ніч 

(сорт-стандарт) 
53,5 ± 2,55 1,6 ± 0,20 40,6  ± 6,14 7,9 ± 0,51 

НІР05 2,4 0,25 8,6 0,32 

Примітка. Отримано автором за результатами власних досліджень 
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подарсько-цінними ознаками, як висота, кількість бічних стебел і коробочок, 

маса 1000 насінин, нами виділено п'ять найбільш перспективних ліній. 

Як видно з даних, більшість нових ліній мають кращі показники, ніж 

сорт-контроль Південна ніч за кількістю бічних стебел. Особливо 

виділяються лінії В-11 і А-5. Найбільша кількість стебел відмічена у диких 

батьківських форм L. angustifolium L. (4,7 шт.) і L. bienne L. (4,4 шт.), що 

удвічі більше ніж у культурних батьківських форм Золотистий (2,0 шт.),      

М-24 (2,0 шт.), Л-1 (2,9 шт.). Саме через велику кількість бічних стебел 

однорічні дикі види і були залучені в гібридизацію. Застосовуючи міжвидову 

гібридизацію ми намагалися наблизитися до комбінаторики основних 

кількісних ознак. 

Як видно з отриманих даних,  міжвидові гібриди мали меншу висоту 

рослини ніж сорт-контроль, або на його рівні, однак вони значно вище ніж 

дикі батьківські форми. Серед міжвидових гібридів найбільшу висоту 

рослини мав зразок А-1 (54,6 см), найменшу – зразок В-11 (38,4 см) (рис. 4.7 

та 4.8).   

 

Рис. 4.7 Висота рослин міжвидових гібридів льону олійного в 

порівнянні з батьківським диким видом L. аngustifolium   та  сортом-

стандартом Південна ніч, (2011-2015 рр.)  

Примітка. Побудовано автором за результатами власних досліджень 
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Рис. 4.8 Висота рослин міжвидових гібридів льону олійного в 

порівнянні з батьківським диким видом L. bienne та  сортом-стандартом 

Південна ніч, (2011-2015 рр.)     

Примітка. Побудовано автором за результатами власних досліджень 

 

Кращі показники мали комбінації з сортом Золотистий. Для включення 

в програми зі створення нових сортів необхідно відбирати лінії з більшою 

висотою рослини, тому зразки  А-1 та А-5 ми вважаємо перспективнішими за 

інші. 

Нові лінії мають ознаки обох батьківських форм (рис. 4.9, 4.11). У 

міжвидових гібридів А-1, А-11, В-11 крупніша квітка, ніж у дикої 

батьківської форми. В ліній А-11 і В-11 квітка за розміром близька до 

культурного батька, а у лінії А-1 – успадковуються проміжно. 
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Рис. 4.9 Порівняння розміру і забарвлення квітки батьківських форм і 

гібриду льону А-1.  Зліва направо: М-28; А-1; Linum angustifolium L.        

Примітка. Власна фотографія автора 

 

Наочніше цю тенденцію можна спостерігати на рисунку 4.10. 

 

 

 

Рис. 4.10 Розмір квітки батьківських форм і гібридів льону,              

(2011-2015 рр.) 

Примітка. Побудовано автором за результатами власних досліджень 
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Сформована на діаграмі лінія тренду вказує, що культурні батьківські 

форми М-28, М-24, Л-1 мають більші за розміром квітки. Дикі батьківські 

форми L. angustifolium L.) і L. bienne L. характеризуються невеликими 

квітками, а міжвидові гібриди мають показники цієї ознаки ближче до 

культурної форми (рис. 4.10). 

 

 

         а) зліва направо: М-24; А-11; Linum angustifolium L.   

 

б) зліва направо: Л-1; В-11;  Linum bienne L. 

Рис. 4.11 Порівняння розміру і забарвлення квітки батьківських форм і 

гібридів льону А-11 та В-11.  

Примітка. Власні фотографії автора 
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Такі важливі господарсько-цінні ознаки як кількість бічних стебел, 

кількість коробочок на одній рослині і кількість насіння на одній рослині 

знаходяться в прямому кореляційному взаємозв'язку. Як видно з даних 

таблиці, найбільшою кількістю коробочок на одній рослині вирізняються 

дикі види, що складає для L. angustifolium L. 64,5 шт. і L. bienne L. 66,1 шт. За 

цією кількісною ознакою вони істотно перевищують всі культурні лінії і 

міжвидові гібриди. Серед міжвидових гібридів, що досліджувалися, високі 

показники мали лінії В-11 – 43,6 шт. та А-1 – 46,8 шт. 

Встановлено, що маса 1000 шт. насіння у культурних батьківських 

форм значно вища, ніж у міжвидових гібридів (табл. 4.2, рис. 4.12).  
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         Рис. 4.12 Маса 1000 насінин батьківських форм і гібридів льону, г 

(середнє за 2011-2015 рр.)  

Примітка. Побудовано автором за результатами власних досліджень 
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Так, в зразка Л-1 вона складає 10,0 г, а у В-11, отриманого від 

комбінації схрещування Л-1 з L. bienne – лише 4,5 г. Найближчими 

значеннями щодо культурних форм відрізняється А-11 (6,9 г), хоча і вона має 

значення суттєво нижчі ніж сорт-стандарт. Аналізуючи дані, можна 

побачити, що лінії, отримані в результаті міжвидової гібридизації, 

перевершили диких батьків за середніми показниками маси 1000 насінин. 

Окрім ознак габітусу рослин, нами було досліджено прояв ознак якості 

насіння у міжвидових гібридів льону, а саме, вміст олії в насінні та 

жирнокислотний склад олії (табл. 4.3, рис. 4.13).  

Таблиця 4.3  

Олійність і жирнокислотний склад насіння перспективних ліній льону, 

отриманих методом міжвидової гібридизації, і їхніх батьківських форм 

(середнє за 2011-2015 рр.) 

Генотип 
Олій-

ність,% 

Вміст жирних кислот в олії, % 

пальмі- 

тинова 

стеари-

нова 

олеї-

нова 

ліно- 

лева 

ліноле-

нова 

L.angustifolium 
28,0± 

1,84 

9,0± 

0,76 

7,0± 

1,07 

22,9± 

2,55 

10,7± 

2,14 

50,4± 

3,34 

Золотистий 
49,1± 

1,31 

3,3± 

0,43 

1,4± 

0,50 

17,2± 

1,62 

6,0± 

1,05 

72,1± 

1,07 

А – 1 

Золотистий x 

L.angustifolium 

41,1± 

2,06 

1,3± 

0,53 

4,0± 

0,94 

21,9± 

1,59 

15,7± 

0,86 

57,1± 

1,88 

А – 5 

Золотистий x 

L.angustifolium 

46,4± 

1,81 

5,2± 

0,97 

3,2± 

0,28 

21,6± 

2,31 

10,2± 

1,58 

59,8± 

2,13 

М-24 
45,3± 

2,24 

4,4± 

0,65 

2,0± 

0,59 

17,1± 

2,06 

4,9± 

0,79 

71,6± 

1,52 

А – 11 

М-24 x 

L.angustifolium 

47,6± 

1,34 

4,8± 

1,06 

5,6± 

1,15 

20,5± 

1,99 

7,1± 

1,02 

62,0± 

2,57 

L.bienne 
24,0± 

2,43 

4,9± 

0,92 

7,0± 

1,47 

18,7± 

2,47 

9,3± 

2,55 

60,1± 

3,42 

М-22 
44,4± 

2,50 

2,1± 

0,68 

3,6± 

1,02 

48,1± 

1,57 

12,8± 

2,49 

33,4± 

2,05 
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продовження табл. 4.3 

Генотип 
Олій-

ність,% 

Вміст жирних кислот в олії, % 

пальмі- 

тинова 

стеари-

нова 

олеї-

нова 

ліно- 

лева 

ліноле-

нова 

В-7 

М-22xL.bienne 

40,2± 

3,11 

4,8± 

1,31 

3,3± 

0,98 

18,7± 

2,03 

11,9± 

2,83 

61,3± 

2,66 

Л-1 
33,9± 

3,93 

4,3± 

1,52 

5,0± 

0,56 

18,8± 

2,64 

10,3± 

2,78 

61,6± 

3,10 

В-11 

Л-1 x  L.bienne 

43,2± 

2,64 

4,4± 

0,43 

5,0± 

0,77 

19,5± 

1,59 

9,8± 

2,14 

61,0± 

2,98 

Південна ніч 

сорт-стандарт 

43,7± 

2,27 

5,5± 

1,04 

3,5± 

0,99 

20,8± 

1,12 

16,3± 

2,25 

53,9± 

2,31 

НІР 2,1 0,57 0,38 1,14 0,72 2,8 

Примітка. Отримано автором за результатами власних досліджень 

 

За вмістом олії як перспективніший матеріал виділяються зразки А-5 і 

А-11 з олійністю 46,4 % і 47,6 %, відповідно.  
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           Рис. 4.13 Олійність насіння батьківських форм і гібридів льону, % 

(середнє за 2011-2015 рр.) 

Примітка. Побудовано автором за результатами власних досліджень 
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За цією важливою ознакою вони суттєво перевершили сорт-контроль. 

Як можна бачити з отриманих даних, у дикорослих батьківських компонентів 

показники вмісту олії значно нижче ніж у отриманих гібридних ліній. Як 

видно з отриманих даних, лінії, що вивчались, мали жирнокислотний склад 

олії з явним переважанням ліноленової кислоти. Саме високий вміст 

ліноленової кислоти відрізняє лляну олію від інших рослинних олій і робить 

її цінним компонентом у виробництві лаків та лінолеуму. 

Також було проведено оцінювання нових ліній льону, отриманих 

методом міжвидової гібридизації з подальшим індивідуальним добором, на 

стійкість до поширеної хвороби фузаріозу. Це одне з найбільш поширених   

шкідливих захворювань льону.  Серед комплексу заходів щодо боротьби з 

фузаріозним в'яненням льону найбільш ефективним є створення і 

впровадження у виробництво стійких сортів. Оцінку проводили на базі 

лабораторії імунітету Інституту олійних культур НААН. Згідно з методикою, 

насіння висівається в ґрунт, зі збудником Fusarium oxysporum f lini. Оцінка 

проводиться за 9-ти бальною шкалою, де 3 бали – слабке ураження – це 

менше 11 %, а 5 балів – середнє ураження – 11-30 % [226]. У нашому досліді 

встановлено, що лінії А-1 і В-11 мали середнє ураження – 5 балів, а лінія А-

11 – слабке ураження – 3 Бали. 

Нами проведена робота по реєстрації цінного селекційного матеріалу, 

отриманого методом міжвидової гібридизації, в Центрі генетичних ресурсів 

України. Як перспективний матеріал, який поєднує комплекс господарсько-

цінних ознак, виділилися зразки А-11 (UF0402154) і В-11 (UF0402153), на які 

отримано свідоцтва [додатки В.1 і В.2]. 

 

4.3 Використання  електрофоретичних спектрів запасних білків 

насіння в селекційній роботі з льоном 

 

Електрофорез запасних білків насіння – один з найдешевших методів 

біохімічного маркування за списком необхідних реактивів і устаткування.  



189 

Водночас, цей метод має високу відтворюваність результатів. Практичні 

досягнення в ідентифікації та реєстрації сортів, які пов'язані з використанням 

білків як маркерів, описані у цілого ряду найважливіших 

сільськогосподарських культур [76, 77, 202].  

У самозапильних  культур, до яких належить і льон, популяція доволі 

швидко досягає рекомбінаційного насичення. І тому блоки білків можуть 

бути ефективними генетичними маркерами при підборі пар для гібридизації 

або оцінці генотипів [90, 123].  

Протягом багатьох років ми займаємося використанням 

електрофоретичних спектрів запасних білків насіння для скринінгу 

селекційного та колекційного матеріалу льону. Цей напрям роботи 

розроблявся у співавторстві з Ю. О. Махно та  В. О. Ляхом, за що авторка  їм 

щиро вдячна. 

Для цього нами розроблено ефективний спосіб електрофоретичного 

розподілення запасних білків насіння льону в кислому поліакриламідному 

гелі [148]. Завдяки такому аналізу індивідуальних насінин отримано спектри 

запасних білків льону з високим ступенем типовості та однорідності. 

Графічне відображення нашого каталогу представлено в табл. 4.4.  

Таблиця 4.4 

Каталог наявності білкових зон в електрофоретичних спектрах 

різних генотипів льону 

N 

зони 

Графічне 

позна-

чення 

Генотипи 

I  Південна ніч, Айсберг, Золотистий, Славний, Авангард, 

Лірина, Байкал, Ручеек, Циан, Antares, Л-3, М-24, М-79, М-

80, М-81, ІЗ-6, ІЗ-5, ІЗ-11, ЛС-14/4, L. angustifolium,  

L. bienne, L. hispanicum 

Ia  Лірина, Циан, Л-3, М-79, М-80, ІЗ-5, ІЗ-11, ЛС-14/4  
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продовження табл. 4.4 

N 

зони 

Графічне 

позна-

чення 

Генотипи 

II  Південна ніч, Айсберг, Золотистий, Славний, Авангард, 

Лірина, Байкал, Ручеек, Циан, Antares, Л-3, М-24, М-79, М-

80, М-81,  ІЗ-6, ІЗ-5, ІЗ-11, ЛС-14/4, L. angustifolium,  

L. bienne, L. hispanicum 

IIa  Байкал, Antares, ІЗ-6, ІЗ-5, ІЗ-11, ЛС-14/4, L. angustifolium,          

L. bienne 

III  Південна ніч, Айсберг, Золотистий, Славний, Авангард, 

Лірина, Байкал, Ручеек, Циан, Antares, Л-3, М-24, М-79, М-

80, М-81, ІЗ-6, ІЗ-5, ІЗ-11, ЛС-14/4, L. angustifolium,  

L. bienne, L. hispanicum 

IIIa  Авангард, Лірина, Байкал, Славний, Авангард, Л-3, ІЗ-6,  

ЛС-14/4, L. angustifolium, L. bienne, L. hispanicum 

IV  Південна ніч, Айсберг, Авангард, Лірина, Байкал, Циан, Л-

3,   М-79, М-80, М-81, ІЗ-6, ІЗ-11, ЛС-14/4, L. angustifolium,              

L. bienne,  L. hispanicum 

V  Південна ніч, Золотистий, Авангард, Лірина, Ручеек, Циан, 

Antares, Славний, Л-3,  М-24,  М-79, ІЗ-6, ІЗ-5, ІЗ-11, ЛС-

14/4,    L. angustifolium, L. bienne,  L. hispanicum 

Прим.:        – реперні (стабільні) I, II, III;         – варіабельні IV, V;  

       – додаткові Ia, IIa, IIIa.   

Примітка. Розроблено автором за даними  [124, 125, 127]. 

 

За результатами досліджень сортів, селекційних й мутантних ліній та 

диких видів льону було ідентифіковано розподіл білкових компонентів у 

спектрах на окремі зони, згідно їх рухливості. 
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Доведено, що реперні (стабільні) зони присутні в усіх 

електрофоретичних спектрах. До них відносяться I, II та III зони. Виявлено 

наявність варіабельних та додаткових білкових зон. Саме за 

присутністю/відсутністю таких зон в спектрах різних генотипів можна 

проводити їхню ідентифікацію. До варіабельних зон віднесені  IV, V зони, а 

до додаткових Ia, IIa, IIIaДля полегшення ідентифікації генотипів льону 

кожен вивчений зразок представлений  також у вигляді білкової формули 

(додаток Ж).  

На нашу думку, таке представлення матеріалу допоможе у подальшому 

веденні селекційного процесу льону олійного. Вже існують багаточисельні 

підтвердження визначення оригінальності та сортової чистоти в 

сортовипробуванні та насіннєвому контролі методом електрофорезу у злаків, 

зернобобових культур, соняшнику [76, 77, 202]. 

Нами передано до Національного центру генетичних ресурсів рослин 

України 22 зразки льону з детальним описом електрофоретичних спектрів за 

компонентним складом, що є основою для біохімічної паспортизації та 

оцінки селекційної бази льону олійного [додаток Г.1]. Складена колекція  

являє собою банк білкових спектрів генотипів льону і слугує основою для 

запровадження  системи паспортизації сортів льону.  

Використовуючи можливості даного методу можна покращити 

селекційний процес завдяки встановленню спорідненості вихідного 

матеріалу та підбору батьківських компонентів для схрещувань. 

Така біохімічна ідентифікація генотипів необхідна, також і в 

сортовипробуванні та насінництві для захисту авторських прав селекціонера. 

Крім того, визначення сортової приналежності та генетичної чистоти 

сприятиме підвищенню якості насіннєвого матеріалу. 

Узагальнюючи результати проведених багаторічних досліджень нами 

запропоновано схему використання електрофоретичних спектрів запасних 

білків насіння льону, яке представлене на рис. 4.14. 
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Рис. 4.14 Схема використання електрофоретичних спектрів запасних 

білків насіння льону в селекційному процесі та насінництві 

Примітка. Авторська розробка 

 

Застосування методу електрофоретичної ідентифікації підвищить 

ефективність селекційної роботи та дозволить перевести насінницьку роботу 

на новий, більш науково обґрунтований рівень. 

 

4.4 Вивчення особливостей фотосинтетичного апарату льону 

олійного і його вплив на формування продуктивності      

 

Урожайність льону олійного, як і будь-якої рослини, великою мірою 

визначається розміром і продуктивністю асиміляційного апарату. Основними 
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складовими, які визначають швидкість накопичення органічної маси є темпи 

наростання площі листкової поверхні, інтенсивність та продуктивність 

фотосинтезу. Фотосинтетичний асиміляційний листковий апарат 

характеризується оптимальністю розмірів, швидкістю формування  і 

тривалістю його функціонування. Від просторової орієнтації як оптичної 

системи насиченості хлорофілом, інтенсивності фотосинтезу, продуктивності 

та інших складових фотосинтетичної діяльності залежать повнота 

використання такого відновлюваного й найбільш екологічно чистого фактору 

інтенсифікації, як сонячна радіація [143]. 

Керування процесом фотосинтезу, підвищення його продуктивності – 

один із ефективних методів впливу на продуктивність рослин і важливий 

засіб підвищення врожаю [189]. Один із найважливіших параметрів, з яким 

найтісніше корелює рівень врожайності, – це фотосинтетичний потенціал. 

Для проведення досліджень з вивчення особливостей 

фотосинтетичного апарату льону олійного і його впливу на формування 

продуктивності за об’єкт досліджень ми взяли хлорофільні мутантні лінії та 

їхні вихідні форми. Такий підхід успішно застосовувався для вивчення 

процесів фотосинтезу і структур, які беруть в ньому безпосередню участь, і 

на інших культурах [97, 121, 137, 181]. Ці мутантні лінії були отримані після 

обробітку насіння вихідних форм (Циан та К-7487) гамма- променями [173].  

Нами були обрані найбільш контрастні за життєздатністю мутантні 

форми М-28 (chlorina) та М-81 (xantha)  (табл. 4.5). Мутантна лінія М-81 

отримана з  сорту Циан після опромінення насіння дозою 400 Гр. Вона має 

характерні ознаки хлорофільної недостатності, а саме: біло-жовте 

забарвлення рослини, сильне відставання в рості і розвитку та низьку 

продуктивність. Мутантна лінія М-28 отримана з  лінія К-7487 після 

опромінення насіння дозою 700 Гр. Вона має жовто-зелене забарвлення 

рослини, починаючи від стадії сім’ядольних листків і надалі,  протягом 

всього вегетаційного періоду. При цьому вона формує продуктивність 

(урожайність та вміст олії) на рівні з контролем і вище.  
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Таблиця 4.5 

Формування фотосинтетичного потенціалу і чистої продуктивності 

фотосинтезу різних генотипів льону олійного (2009 – 2011 рр.) 

Фотосинтетичний 

потенціал, тис. м
2
діб/га 

Приріст сухої біомаси 

за період, т/га 

Чиста продуктивність 

фотосинтезу за добу, 

г/м
2
 

Ялинка –

бутонізація 

Бутонізація 

– цвітіння 

Ялинка –

бутонізація 

Бутонізація 

– цвітіння 

Ялинка –

бутонізація 

Бутонізація 

– цвітіння 

Циан (зелене забарвлення рослини) 

289,6 350,2 0,94 2,13 3,23 6,08 

М-81 (жовто-біле забарвлення рослини) 

98,4 125,8 0,28 0,44 2,81 3,47 

К-7487 (зелене забарвлення рослини) 

304,3 363,7 1,00 2,27 3,27 6,25 

М-28 (жовто-зелене забарвлення рослини) 

312,8 360,1 1,07 2,37 3,41 6,57 

НІР 05  4,09 11,0 0,01 0,16 0,09 0,24 

Примітка. Розраховано автором за результатами власних досліджень 

 

В ході досліджень виявлено, що на стадії «ялинка-бутонізація» 

досліджувані генотипи суттєво різняться за фотосинтетичним потенціалом. 

Встановлена різниця як між двома вихідними формами Циан та  К-7487, так і 

між вихідними генотипами та їхніми мутантними формами.  На наступній 

стадії «бутонізація–цвітіння» тенденція зберігається, однак суттєві 

відмінності встановлено тільки між сортом Циан та мутантною лінією М-81.  

Подібна картина виявлена і за показником «приріст сухої біомаси за 

період». На  більш ранній стадії онтогенезу існує  суттєва  різниця  між  всіма 

досліджуваними генотипами. На стадії «бутонізація-цвітіння» ця різниця 

нівелюється, а суттєві зміни встановлені тільки між мутантною лінією М-81 

та її вихідною формою сортом Циан. 
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Оскільки органічні речовини утворюються в процесі фотосинтезу з 

вуглекислого газу та води за рахунок поглиненої сонячної енергії, то 

продуктивність посівів залежить від їхньої здатності поглинати радіацію і 

перетворювати її в енергію хімічних зв’язків для подальшого використання в 

метаболічних процесах. 

Найбільші значення чистої продуктивності фотосинтезу виявлено у 

мутантного зразка М-28. На обох фазах вивчення він суттєво переважає і 

свою вихідну форму,  і сорт Циан, і іншу мутантну лінію М-81. Саме тому, на 

наш погляд, цю лінію необхідно розглядати як донора з покращання 

показників фотосинтетичної активності для льону олійного. 

На відміну від М-28, мутантна лінія М-81 на обох стадіях вивчення за 

всіма досліджуваними ознаками мала значно нижчі показники і вирізняється 

зниженням за показниками фотосинтетичної активності. Ці дані збігаються з 

результатами інших дослідників, які вказують на значно нижчу інтенсивність 

фотосинтезу у хлорофільних  мутантів  за інтенсивність фотосинтезу зелених 

рослин, знижену життєздатність та пригніченість [27, 96, 98, 137]. 

На теперішній час збільшення поглинання фотосинтетично активної 

радіації досягають шляхом підвищення листкового індексу посівів та 

подовженням строків вегетації. Встановлено, що фотосинтетичну 

продуктивність можна підвищити різними шляхами, наприклад, за рахунок 

уповільнення процесів старіння фотосинтетичного апарату в онтогенезі 

листка, або розширенням меж сонячного спектру, який використовується для 

фотосинтезу [241]. Обидві ці можливості пов’язані з поглинанням світла 

листям. Цей орган у рослин є складною системою, оптичні характеристики 

якої, наявність пігментів та структура, забезпечують адсорбцію енергії 

сонячного світла [236, 283].   

Для з’ясування, які саме зміни будови фотосинтетичного апарату у 

індукованих хлорофільних ліній призводять до зміни фотосинтетичного 

потенціалу та чистої продуктивності фотосинтезу, ми провели вивчення 

пігментного складу досліджуваних ліній. 
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Цей напрям роботи розроблявся у співавторстві з В. В. Яранцевою,     

В. О. Ляхом, Г. М. Левчук, за що авторка їм щиро вдячна. 

Проведений аналіз показав, що вміст хлорофілу b та сумарний вміст 

хлорофілів у обох мутантів істотно зменшується в порівнянні з вихідними 

формами (рис. 4.15). Кількість же каротиноїдів у досліджуваних 

хлорофільних мутантів достовірно збільшується. Саме це і визначає, на наш 

погляд,  жовто-зелене забарвлення листя мутантів.  

 

 

Рис. 4.15. Вміст фотосинтетичних пігментів у хлорофільних мутантів 

льону олійного та їхніх вихідних форм  

Примітка. Розроблено автором за даними  [175]. 

 

Ймовірно, каротиноїди, в даному випадку, грають захисну роль, 

оберігаючи хлорофіли від фоторуйнування, а також частково компенсують 

їхню поглинальну здатність. Ми вважаємо, що це може бути одним з шляхів 

адаптації хлорофілдефіцитних рослин до умов довкілля.  

Відомо, що здатність рослини до фотосинтезу та його інтенсивність, 

насамперед, залежать від пігментного складу: хлорофілів a, b, а також 
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каротиноїдів. Хлорофіл а зумовлює темно-зелене забарвлення листя, а 

хлорофіл b – жовто-зелене. З літературних даних відомо, що існуючі 

хлорофілдефіцитні мутанти можна розділити на три групи: мутанти по 

хлорофілу а, мутанти по хлорофілу b і мутанти по обом видам хлорофілу. 

Частіше зустрічаються мутанти другої групи у зв'язку з тим, що цей пігмент є 

допоміжним, а не основним, як хлорофіл а [27]. Наші результати 

підтверджують таке ствердження. 

Крім зміни пігментного складу у досліджуваних ліній нами виявлені і 

зміни фотосинтетичного апарату рослин. Для вивчення особливостей  будови 

фотосинтетичного апарату льону олійного нами розроблено і запатентовано 

спосіб визначення морфології пластидного апарату рослин [149]. 

При проведенні порівняльного аналізу  анатомічної будови листків 

хлорофільних мутантів і вихідних форм нами було встановлено, що 

хлорофільні мутанти характеризуються і змінами в будові їхнього 

пластидного апарату відносно контрольних зелених рослин (рис. 4.16).  
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Рис. 4.16 Параметри морфології хлоропластів льону олійного вихідної 

лінії К-7487 та мутантної лінії М-28  

Примітка. Розроблено автором за даними  [100]. 
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Нами виявлено зміни морфології таких фотосинтетичних структур 

клітини як хлоропласти. Як можна бачити з діаграми (рис. 4.16) за лінійними 

параметрами (довжиною і шириною, площею перетину) хлоропласти 

мутантної лінії М-28 суттєво менші, ніж у вихідної лінії К-7487.  

Особливо велика різниця за показниками об’єму, майже в 3 рази. А за 

формою хлоропласти мутантного зразка М-28 від контролю не відрізнялися 

(рис. 4.17). Таким чином, ми дійшли висновку, що у мутантної лінії М-28 в 

результаті мутації відбулося зменшення розмірів хлоропластів та зменшення 

вмісту хлорофілу b, а як компенсаторний ефект – підвищився вміст 

каротиноїдів. 

 

Рис. 4.17 Фенотиповий прояв та будова хлоропластів мутації М-28 

chlorina та вихідної лінії К-7487 льону олійного  

Примітка. Розроблено автором 

 

За літературними джерелами, хлоропласти – це овальні тільця 

довжиною 5-10 мкм, шириною 2-3 мкм. Формою вони в деякій мірі схожі з 
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лінзами. Хлоропласти можуть змінювати свої форму і розміри, наприклад від 

освітлення [84].  

Для встановлення, які саме зміни в будові пластидного апарату 

відбулися у інших хлорофільних мутантних ліній нами досліджено будову 

хлоропластів у серії мутацій з різними типами  мінус-хлорофільних змін. В 

якості матеріалу використовували лінійний сорт льону олійного Циан і, 

отримані на його базі за допомогою індукованого мутагенезу, лінії мутантів 

М-80 (lutescent), М-81 (xantha) і М-84 (xanthoviridis), які характеризуються 

різним типом хлорофільної недостатності та різним ступенем пригніченості 

(рис. 4.18).  

 

Рис. 4.18 Фенотиповий прояв мутацій хлорофілдефіцитності та будова 

хлоропластів у мутантних рослин льону отриманих на базі сорту Циан  

Примітка. Розроблено автором 
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Як можна бачити з рис. 4.19, локалізація хлорофілдефіцитної частини у 

верхній, середній або нижній частинах рослини обумовлена певним типом 

мутації. Так, в М-80 верхня частина рослини ясно-жовта, а нижня – ясно-

зелена. Рослини М-81  мають  характерне біло-жовте забарвлення. У рослин 

М-84  хлорофілдефіцитна частина знаходиться в  середній частині рослини. 

Контролем слугував сорт Циан з нормальним зеленим забарвленням листя. 

Хлорофільні мутанти мали клітини з хлоропластами, довжина яких 

варіювала від 2,4 до 8,9 мкм, а ширина від 0,8 до 3,2 мкм залежно від 

генотипу і частини рослини (хлорофільна або зелена).  У вихідного сорту ці 

показники складали 2,3 мкм та 5,8 мкм. Так, за нашими спостереженнями 

хлоропласти ліній мутантів за формою відрізняються і від контролю, і один 

від одного. У М-80 в хлорофільній частині вони дрібніші, ніж у контролю. У 

М-81– найвузькіші і видовжені серед інших.  У М-84 – менше контрольних за 

довжиною, виглядають потовщеними (веретеноподібними) (рис. 4.19, 

додаток Е).  
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Рис. 4.19 Порівняльна морфологія пластид сорту льону олійного  

Циан та мінус-хлорофільних мутантів на його базі 

Примітка. Розроблено автором за даними  [175]. 
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Виявлено, що хлоропласти хлорофільної частини мутантів істотно 

менші за  розмірами, ніж хлоропласти зеленої частини. Так, наприклад, у    

М-80 в зеленій частині вони мали розміри 8,9×3,0 мкм, а в хлорофільній – 

2,4×1,8 мкм.   

Крім того, в зелених частинах хлорофільних мутантів хлоропласти 

достовірно більше, ніж хлоропласти вихідного сорту Циану. Їхні розміри 

варіювали в довжину від 8,5 у М-84 до 8,9 мкм в М-80, а в ширину – від 3,0 у 

М-84 до 3,2 мкм в М-84. На нашу думку, таке збільшення розмірів 

хлоропластів в зелених частинах мутантів є свого роду наслідком 

компенсаторного ефекту, що виправляє «дефектність» хлоропластів 

хлорофільних частин рослин цих ліній мутантів. 

Дане дослідження морфології пластидного апарату хлорофільних 

мутантів льону дозволяє передбачити зв'язок між рядом морфологічних 

показників хлоропластів в хлорофільній частині рослин і мірою їхньої 

пригніченості, а, отже, і типом хлорофільної недостатності (табл. 4.6). 

Таблиця 4.6 

Прояв морфологічних і фізіологічних ознак у хлорофільних мутантів 

Генотип 

Період 

«сходи-

цвітіння», діб. 

Висота 

рослини, 

см. 

Кількість 

бічних стебел, 

шт. 

Кількість  

насіння на 1 

рослині, шт. 

Циан 42,3 ± 0,79 56,1 ± 2,65 2,1 ± 0,25 178, 6 ± 10,67 

М-80 49,8 ± 1,12*** 44,3 ± 1,71*** 1,5 ± 0,08* 123,4 ± 8,78*** 

М-81 58,6 ± 2,93*** 34,6 ± 0,98*** 0,3 ± 0,05*** 43,8 ±6,53*** 

М-84 53,7 ± 1,96*** 45,8 ± 2,03** 1,2 ± 0,11*** 105,6 ± 1,81*** 

Примітка: *, **, *** – відмінності від сорту Циан суттєві при Р < 0,05, 

0,01 і 0,001, відповідно.   

Примітка. Отримано автором за результатами досліджень 

 

Так, лінія М-81, з хлорофільною недостатністю типу xantha і з 

найменшою, в порівнянні з двома іншими мутантами, висотою рослин,  
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характеризується значним зменшенням розмірів хлоропластів. Тоді як мутант 

М-84 (тип xanthoviridis), що має найбільшу висоту рослини, володіє і 

найбільшими з трьох генотипів мутантів розмірами хлоропластів. 

Як відомо, фотосинтез грає важливу роль в продукційному процесі 

через його тісний зв'язок з процесами росту, розвитку, дихання, водного і 

мінерального живлення. Нами встановлено сильне відставання в рості і 

розвитку всіх ліній мутантів порівняно з контрольними рослинами.  Як видно 

з представлених результатів, пригнічення мутантів виявлялося в істотному 

збільшенні періоду «сходи-цвітіння», зниженні висоти рослини та показників 

продуктивності. Так, наприклад, затримка цвітіння склала від 7,5 діб у М-80 

до 16,3 діб у М-81. Зниження висоти рослин було значним у всіх ліній 

мутантів, особливо в М-81 і склало 38,3%. Найменшою в цього генотипу 

була і кількість бічних стебел на рослині, яка склала всього 0,3 шт. порівняно 

з 2,1 в сорту Циан. З трьох мутантів найменше зменшення кількості насіння 

на рослині виявлене у М-80, а найбільше – у М-81.  

Таким чином ми дійшли висновку, що у мінус-хлорофільних мутантів 

отриманих на базі сорту Циан в результаті мутацій відбулися зміни розмірів 

хлоропластів, а саме зменшення їхнього розміру в хлорофільних частинах, а 

як компенсаторний ефект – збільшення розміру хлоропластів в зелених 

частинах рослин. 

В результаті вивчення впливу фотосинтетичного апарату льону 

олійного і його вплив на формування продуктивності розроблено і 

запатентовано спосіб оцінки та прогнозування продуктивності рослин [150]. 

Узагальнення до розділу 4  

Льон факультативний самозапильник і не має великої морфологічної 

різноманітності, тому необхідність збільшення генотипової мінливості й 

збагачення генофонду є важливим завданням при селекційно-генетичній 

роботі з даною культурою. Для вирішення цієї задачі ми застосовували 

мутаційну селекцію та метод міжвидової гібридизації.  
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Завдяки розширенню рамок формотворчого процесу у льону олійного 

та отриманню нових ознак, нам вдалося створити п’ять високопродуктивних 

сортів методом прямого добору мутантів [додатки Б.1, Б.2, Б.6], створити 

колекцію отриманих мутантних форм [108] та започаткувати нові напрямки 

селекції, а саме, на змінений жирнокислотний склад олії та наявність 

морфологічних маркерних ознак у сортів. Ми вважаємо, що застосування 

методу експериментального мутагенезу на культурі льону виявилося 

високоефективним. Подібні роботи щодо практичного застосування 

мутантних форм в селекційній роботі, які проводилися з льоном олійним, 

крім ІОК та ЗНУ (м. Запоріжжя), нами не виявлені. Тільки невелику кількість 

досліджень проведено з льоном-довгунцем В. П. Динником (Україна) [40], К. 

П. Бачялісом (Литва) [8] та К. П. Куп’янською (Росія) [88], й ті більше 30 

років тому. М.І. Логінов (Україна) [106] в своїй докторській дисертації 

зазначає про створення в Інституті луб'яних культур НААН сортів Глінум, 

Чарівний та Глазур. Втім, в Державних реєстрах сортів рослин, придатних до 

поширення в Україні за 2017-2019 рр. представлений тільки сорт Глінум 

(2004 р.). 

Фахівці, які успішно створюють цінний селекційний матеріал інших 

культур методом індукування мутацій, вказують на високий мутаційний 

ефект при комбінуванні різних мутагенів [75, 137, 139]. Саме в проведенні 

таких дослідів ми вбачаємо перспективи подальшої роботи в цьому 

напрямку. 

Нами отримано і описано цінний селекційний матеріал, створений 

методом міжвидової гібридизації  Linum humile L. з однорічними дикими 

видами L. angustifolium і L. bienne. Кожна лінія характеризується комплексом 

ознак культурних і диких батьків. Досліджувані лінії, мають елементи 

новизни і є перспективними для включення в генетико-селекційну роботу. 

Отримані міжвидові гібриди є вторинним генофондом генів диких родичів 

Linum humile L. [додатки В.1, В.2]. Створення таких ліній відкриває нові 

можливості для подальшого розширення селекційної роботи у напрямі 
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створення вихідного матеріалу з підвищеною стійкістю до біотичних і 

абіотичних чинників середовища. Подібних наукових робіт щодо отримання 

міжвидових гібридів льону та їхнього застосування в селекційних програмах 

ні в Україні, ні закордоном нами не виявлено. 

Для підвищення ефективності селекційної роботи з льоном нами 

запропоновано ширше використання електрофоретичних спектрів запасних 

білків насіння. Такий підхід, на наше переконання, дуже важливий при 

створенні системи паспортизації сортів, з'ясуванні генетичної структури 

матеріалу, у формуванні оптимальних колекцій, для підвищення 

ефективності роботи в насінництві. Подібні роботи успішно проводяться на 

інших культурах, однак льон в цьому напрямку є маловивченою культурою. 

Для з’ясування особливостей будови фотосинтетичного апарату льону і 

виявлення можливостей підвищення ефективності його роботи ми 

пропонуємо застосовувати, отримані нами, мінус-хлорофільні мутанти. 

Такий підхід з льоном не застосовувався і подібних наукових робіт нами не 

виявлено. 

Всі ці методичні підходи, на наше переконання, допоможуть в 

подальшому поглибити селекційну роботу з льоном олійним та прискорити 

створення вихідного матеріалу та нових сортів. 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Індукований мутагенез значно розширив рамки формотворчого 

процесу у льону і забезпечив отримання мутантних сортів і нових маркерних 

ознак. Кількість сортів льону олійного, створених методом прямого добору 

мутантів, складає майже 40% від загальної кількості сортів, отриманих 

запорізькою селекцією. Тому створення нових сортів та цінного вихідного 

матеріалу льону олійного методом мутаційної селекції є високоефективним.  

2. Цілеспрямованою інтрогресією генетичного матеріалу методом 

міжвидової гібридизації  Linum humile з однорічними дикими видами            
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L. angustifolium і L. bienne отриманий і описаний цінний селекційний 

матеріал, який характеризується комплексом ознак культурного і диких 

батьків. Встановлено, що отримані лінії, мають елементи новизни і є 

перспективними для включення в генетико-селекційну роботу. Як 

перспективний матеріал, який поєднує комплекс господарсько-цінних ознак, 

виділилися зразки А-11 (UF0402154) і В-11 (UF0402153). 

3. Встановлено перспективи використання електрофоретичних спектрів 

запасних білків насіння для скринінгу селекційного та колекційного 

матеріалу льону. Вивчений матеріал надано у вигляді детальних білкових 

формул, які є базою для біохімічної ідентифікації генотипів льону, виявлення 

оригінальності сортів, визначення генетичної однорідності, для створення 

системи паспортизації зразків. Дана робота спрямована на підвищення 

ефективності використання генетичних ресурсів та для підвищення 

ефективності роботи в насінництві, особливо в первинних ланках. 

4. Виявлено, що мутантні лінії М-81 xantha та М-28 chlorina мають 

суттєво менший вміст фотосинтетичного пігменту хлорофіл b та сумарний 

вміст хлорофілів і є мутантами за хлорофілом b.  

5. При порівняльному морфометричному аналізі клітин мезофілу 

листків  хлорофільних частин рослин льону порівняно з контролем виявлено 

зміни морфології хлоропластів. Це виражалося як в зменшенні об'єму і площі 

перетину пластид, так і в значній зміні співвідношення лінійних розмірів 

хлоропластів. Найбільші зміни відмічено у хлорофільного мутанта типу 

xantha. Доведено можливості прогнозування продуктивності рослин льону 

через оцінку його фотосинтетичного апарату. 

6. Встановлено, що найбільші значення чистої продуктивності 

фотосинтезу мав мутантний зразок М-28. На обох стадіях вивчення він 

суттєво переважав свою вихідну форму, сорт Циан, і мутантну лінію М-81. 

Тому ця лінія рекомендується як донор з покращання показників 

фотосинтетичної активності для льону олійного.  
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На основі результатів, висвітлених у даному розділі, здобувачем 

опубліковані наукові праці [100, 109, 110, 111, 114, 124, 125, 127, 155, 157, 

158, 162, 194, 195],  отримані охоронні документи [148, 149, 150, додатки Д.1, 

Д.2, Д.3], свідоцтва про реєстрацію зразків генофонду [додатки В.1, В.2] та 

колекцію генофонду рослин в Україні [додаток Г.1]. 
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РОЗДІЛ 5 

 

ФЕНОТИПОВИЙ ПРОЯВ ТА УСПАДКУВАННЯ МАРКЕРНИХ ОЗНАК  

ЗАБАРВЛЕННЯ РОСЛИН ЛЬОНУ 

 

Знання генетики ознак культури необхідне для підвищення 

ефективності селекційної роботи. Ми бачимо великі можливості ширшого 

використання генетичних методів в практиці селекції льону олійного 

стосовно конкретних завдань. 

Льон не має великого морфологічного різноманіття. В різні роки і 

різних країнах дослідники, які займались спеціальною генетикою льону, 

вказували на складність проведення дослідів недостатнє різноманіття ознак 

[14, 19, 91, 133, 319].  Достатній спектр мінливості мають лише забарвлення 

квітки і насіння. У літературі описано близько 30 генів, які їх контролюють 

[13, 91, 178]. Для вивчення спеціальної генетики даної культури дуже 

актуальним є пошук нових генів, які впливають на різні ознаки, а також 

ідентифікування їх з вже відомими.  

Для вирішення цієї задачі нами було застосовано ефективний метод  

підвищення частоти, розширення спектра мутацій і збагачення генофонду 

культури, а саме експериментальний мутагенез. Використання індукованого 

мутагенезу дозволило значно розширити спадкову мінливість  в  льону 

олійного, що стало матеріалом для написання автором кандидатської 

дисертації [173]. У наших дослідженнях  спектр індукованих гамма-

променями мутацій містив такі спадкові зміни: порушення синтезу хлорофілу 

(химера, albina, xantha, viridis, virescent, xanthoviridis, striata), забарвлення 

пелюсток  віночку (біла, блідо-блідо-блакитна, блідо-блакитна, фіолетова, 

лілова, рожева) і пиляків, забарвлення насіння (жовта та ясно-коричнева), 

форми та розміру квітки („віночок, що не розкривається‖, зірчасті, крупні, 

дрібні та гофровані квітки), структури стебла та листків (потовщені стебла та 

листки, високо- та низько стеблові, карлики, багато стеблові). Різноманіття 

мутантних ліній льону з їх  детальним описом представлено в каталозі [108]. 
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Більшість отриманих мутантних форм мають чіткі зміни морфологічних 

ознак і тому можуть виступати джерелами маркерних ознак. 

В даний час у зв'язку з актуальністю захисту авторських прав 

селекціонерів гостро стоїть питання про маркування нових сортів певними 

ознаками. Все більше уваги при цілеспрямованій селекційній роботі 

приділяється створенню нових сортів, які відрізняються від вже існуючих не 

лише господарсько-біологічними, але і морфологічними ознаками. 

Вивчення генофонду льону і виявлення зразків з різноманітним 

проявом морфологічних ознак має важливе значення. Це дозволить створити 

сорти з різним поєднанням маркерних ознак, забезпечить правовий захист 

селекційних досягнень і підвищить ефективність насінницької роботи [46, 

215]. 

До основних маркерних ознак рослин льону відносять забарвлення та 

форму квітки. Генетика цих ознак вивчена відносно краще ніж інші [13, 14, 

119, 122, 178]. Ми своєю метою поставили вивчення менш розповсюджених 

маркерних ознак забарвлення рослини. Для цього була створена колекція 

мінус-хлорофільних мутантів і проводиться вивчення прояву ознак та 

особливостей їх успадкування. 

Протягом багатьох років для проведення спеціальних досліджень з 

вивчення процесів фотосинтезу з метою керувати фотосинтетичною 

діяльністю зелених рослин використовують саме рослини мутантної природи 

з хлорофільною недостатністю [121, 181]. 

 

5.1 Успадкування хлорофільних мутацій у льону олійного 

 

При використанні індукованого мутагенезу у льону олійного (Linum 

humile Mill.) нами була виділена серія мутацій з різними типами мінус-

хлорофільних змін. Дані мутанти мають різний морфологічний прояв на 

однакових стадіях розвитку [166, 169, 170]. На жаль, загибель і знижена 

життєздатність є однією з причин генетичної невивченості більшості 
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хлорофільних мутантів. Протягом багатьох років  нами проводиться 

різнобічна робота з вивчення даної групи мутантів. 

Мутація xantha. Мутантний зразок М-81 був отриманий шляхом 

опромінення гамма-променями насіння сорту Циан дозою 400 Гр. Рослини 

цієї мутантної лінії мають характерне біло-жовте (жовто-біле) забарвлення 

(рис. 5.1). Під час росту яскраво-жовта пігментація тускніє. Рослини 

доживають до кінця вегетації, зберігаючи ознаки сильної пригніченості. 

Насіннєва продуктивність низька. Дані порушення синтезу хлорофілу 

віднесені нами до мінус-хлорофільних змін. 

 

               

                  а)                                                                б) 

Рисунок 5.1. Прояв ознаки xantha у рослин льону: а) вигляд збоку; б) 

вигляд зверху, (2007 р.). 

Примітка. Власні фотографії автора 

 

Аналіз даної мутантної лінії виявив значні відмінності, як від вихідного 

сорту Циан, так і інших зразків мутантів з хлорофільною недостатністю за 

кількістю зелених пігментів і їх співвідношенням у фазі сім’ядольних листків 

і фазі «ялинки». У фазі сім’ядольних листків відмічений вищий вміст 

хлорофілу а і суми хлорофілів, ніж в контролі (рис. 5.2). При цьому 

збільшується і співвідношення «а:b» на користь хлорофілу а. У листках у 
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фазі «ялинки», на відміну від більш ранньої фази, вміст хлорофілів а і b і їхня 

сума значно нижче, ніж в контролі, хоча даний показник значно вищий, ніж в 

сім’ядольних листках [109]. На обох фазах у мутантної лінії чітко 

спостерігається значне зменшення хлорофілу b. Імовірно саме зменшення 

вмісту хлорофілу b та значне зміщення співвідношення хлорофільних 

пігментів призводить до формування характерного забарвлення. 
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Рис. 5.2 Вміст хлорофілів в листках льону морфотипу  xantha  та 

вихідного сорту Циан на ранніх етапах онтогенезу, (2004-2006 рр.)  

Примітка. Розроблено автором за даними  [109]. 

 

Дослідження особливостей успадкування даної ознаки показало, що 

при схрещуванні лінії М-81 з сортом Циан реципрокні відмінності відсутні, 

тобто, мутація є ядерною (табл. 5.1). З даних таблиці видно, що всі гібриди F1  

мали нормальне забарвлення рослин, що вказує на рецесивний  характер 

мутантної ознаки. У F2 спостерігалося розщеплення в співвідношенні 3 

рослини з нормальним забарвленням : 1 рослина з хлорофільною 

недостатністю.   Отже,   досліджувана   ознака    забарвлення, визначається 
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 наявністю одного менделюючого гена. 

Виділена індукована мутація xantha, яка відповідає за жовто-зелене 

забарвлення рослин льону, була названа нами white-yellow-green, а гену 

привласнений символ «wyg» [166]. 

Таблиця 5.1  

Успадкування хлорофільної мутації xantha в схрещуваннях 

лінії М-81 з сортом Циан (2005-2007 рр.) 

Поко-

ління 

Висіяно 

насіння, 

шт. 

Вижило 

рослин, шт. 

З них Модель 

розщеп-

лення 

χ
2
 Нормальне 

забарвлення 
xantha 

М-81 × Циан 

F1 43 40 40 0   

F2 317 283 222 61 3 : 1 1,8 

Циан × М-81  

F1 51 49 49 0   

F2 385 334 250 83 3:1 1,7 

 

Примітка:  χ
2 

05 = (k =1)  =3,84. 

Примітка. Розраховано автором за власними даними 

   

Умовами довкілля (температурою і природним освітленням в період 

росту) деякою мірою обумовлені особливості прояву даної ознаки. В разі 

швидкого підвищення температури повітря до 16-18 °С у молодих рослин 

переважав жовтий колір (ясно-жовтий). При поступовому підвищенні 

температури, більш тривалій мінливій хмарності і наявності опадів (тобто в 

«м'якших» весняних умовах) частина листків має майже біле забарвлення, 

але поступово під час росту рослин вони жовтіють. 

Мутація viridis. Мутантний зразок М-5 був отриманий шляхом 

опромінення гамма-променями насіння сорту Antares дозою 400 Гр. Рослини 

даної мутантної лінії мають характерне вузьке листя з жовто-зеленою 
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жилкою. Забарвлення листків блідо-зелене. Насіннєва продуктивність 

знижена, насіння дрібніше, а олійність нижча, ніж у вихідної форми.  Дані 

порушення  синтезу хлорофілу віднесені нами до мінус-хлорофільних  змін. 

Аналіз даної мутантної лінії виявив значні відмінності, як від вихідного 

сорту, так і інших зразків мутантів з хлорофільною недостатністю за 

кількістю зелених пігментів і їх співвідношенням у фазу сім’ядольних 

листків і у фазу «ялинки». Так, на стадії сім’ядольних листків відмічений 

вищий вміст хлорофілу а, b і суми хлорофілів, ніж в контролі (рис. 5.3).  

 

 

                фаза сім’ядольних             фаза «ялинки» 

                             листків 

Рис. 5.3 Вміст хлорофілів в листках льону морфотипу viridis  та 

вихідного сорту Antares на ранніх етапах онтогенезу,  (2004-2006 рр.). 

Примітка. Розроблено автором за даними  [109]. 

 

У листках у фазі «ялинки», на відміну від ранішої фази, вміст 

хлорофілу а і суми хлорофілів, значно нижче, ніж в контролі, хоча даний 

показник значно вищий, ніж в сім’ядольних листках. 

Якщо проводити порівняння морфотипу viridis  з xantha, то необхідно  
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відзначити перевищення вмісту хлорофілу b над хлорофілом а у фазі 

сім’ядольних листків.  

Як можна бачити з діаграми 5.3 у мутанта М-5 має місце підвищений 

вміст хлорофілу b у порівнянні з вихідною формою на обох фазах 

дослідження. Однак під час росту у обох генотипів відбувається значне 

підвищення вмісту хлорофілу а і він є переважаючим.  

Дослідження особливостей успадкування даної ознаки показало, 

відсутність реципрокних відмінностей (табл. 5.2). Всі гібриди F1 мали 

нормальне забарвлення рослин, що вказує на рецесивний  характер мутантної 

ознаки. У F2 спостерігалося розщеплення в співвідношенні 3 рослини з 

нормальним забарвленням : 1 рослина з хлорофільною недостатністю. Отже, 

досліджувана ознака забарвлення, успадковується моногенно та рецесивно. 

Таблиця 5.2 

Успадкування хлорофільної мутації viridis в схрещуваннях лінії М-5        

з сортом Antares (2005-2007 рр.) 

Поко-

ління 

Висіяно 

насіння, шт. 

Вижило 

рослин, шт. 

З них Модель 

розщеп-

лення 

χ
2
 Нормальне 

забарвлення 
viridis 

Antares × М-5   

F1 51 44 44 0   

F2 552 470 356 114 3 : 1 0.14 

М-5 ×  Antares 

F1 23 19 19 0   

F2 372 319 244 75 3 : 1 0.37 

Примітка::  χ
2 

05 = (k =1)  =3,84. 

Примітка. Розраховано автором за власними даними 

 

Виділена індукована мутація viridis, яка відповідає за  блідо-зелене 

забарвлення рослин льону, була названа нами light-green, а гену 

привласнений символ «lg1» [169]. 
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Мутація xanthoviridis. Мутантний зразок М-84 був отриманий шляхом 

опромінення гамма-променями насіння лінії М-24 дозою 700 Гр. Рослини 

даної мутантної лінії мають характерне забарвлення листків нерівними 

жовто-зеленими плямами. Під час росту жовта пігментація залишається в 

нижній частині, а верхівка рослини набуває зеленого забарвлення. Рослини 

доживають до кінця вегетації, зберігаючи ознаки пригніченості. Насіннєва 

продуктивність низька. 

Дослідження особливостей успадкування даної ознаки показало, що 

реципрокні відмінності відсутні, що вказує на ядерну природу досліджуваної 

мутації (табл. 5.3).  

Таблиця 5.3 

Успадкування хлорофільної мутації xanthoviridis в схрещуваннях  

з вихідною формою (2005-2007 рр.)   

Поко-

ління 

Висіяно 

насіння, шт. 

Вижило 

рослин, шт. 

З них Модель 

розщеп-

лення 

χ
2
 Нормальне 

забарвлення 

xanthо 

viridis 

М-84 х М-24 

F1 37 31 31 0   

F2 254 187 148 39 3 : 1 1,1 

М-24 х М-84 

F1 62 57 57 0   

F2 422 351 275 76 3:1 1,94 

Примітка:  χ
2
05  

=
 (k = 1) = 3,84. 

Примітка. Розраховано автором за власними даними 

 

З отриманих даних видно, що при схрещуванні М-84 з вихідною лінією 

М-24 всі гібриди F1  мали нормальне забарвлення рослин, тобто мутація є 

рецесивною. У F2 спостерігалося розщеплення в співвідношенні близькому 

до 3 рослини з нормальним забарвленням : 1 рослина з хлорофільною 

недостатністю.  Це   вказує   на те,  що  досліджувана  ознака, визначається  



215 

наявністю одного рецесивного гена. 

У нашій генетичній колекції є декілька лінійних зразків з різним 

проявом хлорофільних змін, які віднесені нами до інших типів (табл. 5.4). 

Вони також отримані нами в результаті опромінення гамма-променями 

насіння різних генотипів льону [108]. При схрещуванні досліджуваної 

мутантної лінії xanthoviridis, з лініями М-28 (chlorina) і М-81 (xantha) в яких 

присутнє жовте забарвлення листя виявлено, що рослини F1 мають 

нормальне забарвлення. Отже, ген, що детермінує мутацію xanthoviridis не 

аллельним генам «yg» (chlorina) і «wyg» (xantha).  

Таблиця 5.4 

Успадкування хлорофільної мутації xanthoviridis в схрещуваннях з 

іншими типами хлорофілдефіцитних змін (2005-2007 рр.) 

Покоління 

 

Висіяно 

насіння, шт. 

Вижило 

рослин, шт. 

З них 

нормальне 

забарвлення 

xanthо- 

viridis 

M-84 x M-28 ( ген yg) 

F1 19 15   15 0           

M-84 x M-81 ( ген wyg) 

F1 27 22  22 0           

Примітка. Розраховано автором за власними даними 

 

Дана мутація xanthoviridis, яка відповідає за  характерне забарвлення 

листків жовто-зеленими плямами, була названа нами dirty-yellow-green, а гену 

привласнений символ «dyg» [170]. 

 

5.2 Фенотиповий прояв мутацій хлорофілдефіцитності на ранніх 

етапах онтогенезу льону олійного 

 

У наших дослідженнях хлорофілдефіцитні  мутації розрізняються як за 

фенотиповим  проявом, так і за ступенем пригніченості мутантних рослин від  
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летальних до нормально життєздатних рослин (табл. 5.5; рис. 5.4, 5.5,5.6).  

Таблиця 5.5 

Фенотиповий прояв мутацій хлорофілдефіцитності у льону олійного на 

ранніх етапах онтогенезу 

Тип  

мутації 

Зразок Походження Прояв ознаки у фазі 

Гено-

тип 

Доза 

 

сім’ядольних 

листків 

«ранньої ялинки» 

albina  МС-78 МС-2 Спон-

таний 

Сім’ядолі та 1-2 

па-ри справжніх 

листків  білі. 

Гине у фазі сходів 

хanthocorroded 

 

М-70 Сорт  

Циан 

400 Гр Сім’ядольні 

листки зелені. 

 

Листки деформовані, 

край листка підсихає 

та згортається 

lutescent М-79 

 

Сорт  

Циан 

400 Гр Сім’ядольні 

листки зелені. 

Гіпокотиль без 

антоціану 

Верхня частина рос-

лини світло-зелена з 

жовтим відтінком, 

решта рослини зелена 

lutescent М-80 

 

Сорт  

Циан 

400 Гр Сім’ядольні 

листки зелені. 

Гіпокотиль без 

антоціану. 

Верхня частина рос-

лини світло-зелена з 

жовтим відтінком, 

решта рослини зелена 

xantha 

 

ген 

white-yellow-

green (wyg) 

 

 

М-81 

 

Сорт  

Циан 

400 Гр Сім’ядольні 

листки світло-

зелені з білуватою 

жилкою. 

Справжні листки 

світло-жовті. 

Гіпокотиль без 

антоціану. 

Верхня частина рос-

лини жовта; в сере-

дній частині плавно 

переходить в світло 

зелене з білою 

жилкою листків; 

нижня світло зелена 

lutescent М-127 

 

Сорт  

Циан 

ЕМС Сім’ядольні 

листки зелені. 

Гіпокотиль без 

антоціану. 

Верхня частина рос-

лини світло-зелена з 

жовтим відтінком, 

решта рослини зелена 

xantha М-206 

 

Сорт  

Циан 

400 Гр Сім’ядольні 

листки світло-

зелені з білуватою 

жилкою. 

Справжні листки 

світло-жовті. 

Гіпокотиль без 

антоціану. 

Верхня частина рос-

лини жовта; в серед-

ній частині плавно 

переходить в світло-

зеле-не з білою 

жилкою листків; 

нижня світло зелена 

xanthoviridis 

 

ген 

dirty-yellow-

green (dyg) 

 

М-84 

 

Линия 

 М-24  

700 Гр Сім’ядольні 

листки жовто-

зелені. 

Справжні листки 

жовто-зелені. 

Гіпокотиль з 

антоціаном. 

Верхня частина 

рослини зеленувато-

жовта; в середині 

забарвлення листків 

нерівними жовто-

зеленими плямами; 

нижня частина 

рослини зелено-жовта 



217 

Продовження таблиці 5.5 

Тип  

мутації 

Зразок Походження Прояв ознаки у фазі 

Гено-

тип 

Доза 

 

сім’ядольних 

листків 

«ранньої ялинки» 

striata 

 

М-83 Линия 

К-6080 

400 Гр Сім’ядольні 

листки зелені. 

Гіпокотиль без 

антоціану. 

Рослина зелена, 

листки мають жовту-

вату жилку та 

поздовжні онкі білі 

полоси 

chlorina М-28  

 

Линия 

Л-3 

700 Гр Сім’ядольні 

листки жовто-

зелені. 

Справжні листки 

жовто-зелені. 

Гіпокотиль з 

антоціаном. 

Вся рослина жовто-

зелена  

viridis 

ген 

light-green (lg1)  

М-5 

 

сорт 

Antares 

400 Гр Сім’ядольні 

листки зелені. 

Гіпокотиль без 

антоціану. 

Забарвлення листків 

блідо-зелене 

chlorina ЛР-5 

 

М-5× 

М-25 
- Сім’ядольні 

листки світло-

жовто-зелені. 

Справжні листки 

жовто-зелені. 

Гіпокотиль з неве-

ликою кількістю 

антоціану. 

Вся рослина жовто-

зелена 

albocorroded 

 

М 202 сорт 

Астрал 

- Сім’ядольні 

листки зелені. 

Справжні листки 

біло -зелені, 

некротичні. 

Гіпокотиль з 

антоціаном. 

Рослина зелена, 

листки виглядають 

некротичними, 

підсихаючими 

Примітка. Розроблено автором за даними [109, 114, 166, 169, 170] 

 

При характеристиці змін ми користувалися класифікацією 

хлорофільних мутацій, розроблених на колосових зернових [137]. На наш 

погляд, дана класифікація досить точно визначає отримані нами хлорофільні 

зміни, хоча в окремих випадках потрібні уточнення через різницю в будові 

стебла і листя в льону і злаків. Так, спочатку нами  була визначена велика 

група рослин типу viridis [173].  

У подальшій роботі ми уточнили особливості прояву і успадкування 

окремих типів і пропонуємо відділити з цієї групи частину ліній, враховуючи  
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особливості прояву мутацій на ранніх етапах онтогенезу.  
 

  

             а)  контроль (Циан)                                          б)  albina (МС-78) 

             

                   в) albocorroded (М-202)                         г) striata (М -83) 

Рисунок 5.4. Фенотиповий прояв  мутацій хлорофілдефіцитности у 

рослин льону олійного на стадії сходів: а) контроль (Циан); б) albina (МС-

78); в) albocorroded (М-202); г) striata (М -83). 

Примітка. Власні фотографії автора 

Як видно з даних, нами виділено 9 типів хлорофільних мутацій згідно з 

їх фенотиповим  проявом на ранніх етапах онтогенезу льону олійного: 

1) albina – сіянець білий, паростки слабкі. При достатній вологості та 

невисокій температурі формується 1-2 пари справжніх листків білого 

кольору. Рослина гине на стадії сім’ядольних листків; 
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                      а) xantha  (М-81)                                  б) xanthoviridis (М-84) 

                                                          

                   в) chlorina (М-28)                                 г) chlorina (ЛР-5) 

Рисунок 5.5. Фенотиповий прояв  мутацій хлорофілдефіцитности у 

рослин льону олійного на стадії сходів: а) xantha (М-81); б) xanthoviridis (М-

84); в) chlorina (М-28); г) chlorina (ЛР-5). 

Примітка. Власні фотографії автора 

 

2) xantha – сім’ядольні листки світло-зелені з білуватою жилкою. 

Справжні листки світло-жовті.  Найяскравіші часто гинуть. Сильно відстають 

в рості та розвитку;  
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  а) контроль (Циан)            б) lutescent  (М-80)          в)  xantha  (М-81) 

         

 г) xanthoviridis  (М-84)          д) chlorina (М-28)      ж) chlorina  (ЛР-5) 

                              

         з)  albocorroded (М-202)                 і) striata (М -83) 

Рисунок 5.6. Фенотиповий прояв мутацій хлорофілдефіцитности у 

рослин льону олійного на стадії «ранньої ялинки»: а) контроль; б) lutescent; в) 

xantha; г) xanthoviridis; д) chlorina; ж) chlorina; з) albocorroded; і) striata. 

Примітка. Власні фотографії автора 

 

3) chlorina – сім’ядольні листки жовто-зелені. Справжні листки, що 

з’являються  також жовто-зелені, і   надалі під час росту рослина не змінює 
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 забарвлення; 

4) viridis – сім’ядольні листки зелені. Справжні листки і вся рослина 

блідо-зелена, тонка. Спостерігається відставання в рості; 

5) lutescent –  сім’ядольні листки зелені. При подальшому рості чітко 

виділяється світло-зелена з жовтим відтінком верхня частина рослини, 

остальна рослина при цьому залишається зеленою. Найбільш підходить до 

опису зміни  типу ―золотиста верхівка»; 

6) striata – сім’ядольні листки зелені. Рослина зелена, листки мають 

жовтувату жилку та поздовжні  тонкі білі полоси; 

7) xanthoviridis – сім’ядольні і перші справжні листки  жовто-зелені. 

При подальшому рості верхня частина рослини набуває зеленувато-жовтого 

забарвлення, в середній частини листки забарвлюються нерівними жовто-

зеленими плямами, а нижня частина  рослини  також зелено-жовта; 

8) хanthocorroded – сім’ядольні листки зелені. Справжні листки жовто-

зеленого кольору і деформовані, край листка підсихає та згортається. 

Рослина сильно пригнічена; 

9) albocorroded – сім’ядольні листки зелені. Справжні листки  біло-

зелені, ушкодженні, з сильним проявом некротичності. Рослина сильно 

пригнічена. 

Контрольні рослини були зеленими у всіх фазах розвитку. 

Відомо, що фотосинтез відіграє важливу роль в продукційному процесі 

через  його тісний зв'язок з процесами росту, розвитку, дихання, водного і 

мінерального живлення. Нами встановлено сильне відставання в рості і 

розвитку більшості мутантних ліній порівняно з контрольними рослинами.  

Як видно з результатів представлених в табл. 5.6, пригнічення мутантів 

виявлялося в істотному збільшенні періоду «сходи – цвітіння», зниженні 

висоти рослин і кількості бічних стебел. Так, затримка цвітіння у всіх 

досліджуваних мутантних ліній була суттєвою і склала: 17,5 діб у лінії М-70, 

7,5 діб у М-80, 16,3 діб у М-81, 10,6 діб у М-84, 7,6 діб у М-28 та 5,7 діб у   

ЛР-5.   Найбільше   подовження   відмічено у  морфотипу хanthocorroded, а 
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найменше – у морфотипу chlorina. 

Таблиця 5.6 

Прояв деяких морфологічних і фізіологічних ознак у мінус-хлорофільних 

мутантів льону олійного (2005-2007 рр.) 

Тип мутації 

(зразок) 

Період 

«сходи – цвітіння», 

діб 

Висота рослин, 

см 

Кількість бічних 

стебел, 

шт. 

Контроль  

(Циан) 

42,3 ± 0,79 56,1 ± 2,65 2,1 ± 0,25 

Хanthocorrod

ed (М-70) 
59,8 ± 2,97

###
 22,6 ± 3,58*** 1,4 ± 0,20** 

Lutescent  

(М-80) 
49,8 ± 1,12

###
 44,3 ± 1,71*** 1,5 ± 0,08* 

Xantha 

(М-81) 
58,6 ± 2,93

###
 34,6 ± 0,98*** 0,3 ± 0,05*** 

 

Контроль  

(М-24) 
43,1 ± 1,30 58,3 ± 2,53 2,1 ± 0,35 

Xanthoviridis  

(М-84) 
53,7 ± 1,96

###
 45,8 ± 1,43** 1,2 ± 0,11*** 

 

Контроль  

(Л-3) 
53,4 ± 1,84 62,9 ± 1,16 3,5 ± 0,50 

Chlorina  

(М-28) 
60,9 ± 1,65

##
 66,3 ± 1,24

##
 3,4 ± 0,25 

 

Chlorina  

(ЛР-5) 
59,1  ± 0,91

##
 60,5 ± 1,83 1,7 ± 0,19*** 

Примітка: *, **, *** – відмінності від контролю суттєві у бік 

зменшення рівня ознаки при Р < 0,05, 0,01 і 0,001, відповідно.   

##, ### – відмінності від контролю суттєві у бік збільшення рівня 

ознаки при Р < 0,05, 0,01 і 0,001, відповідно.   

Примітка. Розраховано автором за власними даними 

 

Зниження висоти рослин було значним у більшості мутантних ліній, 

особливо в М-70 (40,3 %)  і М-81 (38,3 %). Найбільше зниження кількості 

бічних стебел на рослині  зафіксоване також у цих генотипів. Воно склало 

всього 0,3 шт. у М-81 і 1,4 шт. у М-70 порівняно з 2,1 шт. у сорту Циан. 

В ліній типу  chlorina не виявлено пригніченості за висотою рослин, а у  
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лінії М-28 навіть відмічено істотне збільшення  даного показника. Хоча для 

інших мутантних ліній зниження висоти було суттєвим. Так, у М-70 

зниження склало 33,5 см, у М-80 – 11,8 см, у М-81 – 21,5 см, у М-84 – 12,5 

см. Найбільше зниження висоти відмічено у морфотипів хanthocorroded та 

xantha. 

Пригнічення рослин проявилося також і в утворенні бічних стебел на 

рослинах льону. Зменшення цього показника відмічено у всіх досліджуваних 

мутантних ліній крім М-28. Кількість стебел зменшувалась практично у два 

рази, а найменшу кількість стебел утворювала лінія М-81 (морфотип xantha), 

що нижче за контроль в 7 разів. 

Відомості про генетичну природу мутантів є необхідними і для 

складання планів їх подальшого використання в селекційній практиці. Крім 

того інтерес до вивчення хлорофілдефіцитних рослин пояснюється 

можливістю використання таких рослин при  з'ясуванні значення різних 

пігментів хлоропластів для фотосинтезу. Раніше було встановлено, що 

хлорофільні мутанти можуть брати участь як партнери при схрещуванні на 

гетерозис. Встановлено факт, що карлики і хлорофільні мутанти, в яких 

мутантний ген в гомозиготному стані часто викликає депресію, при 

схрещуванні з сортами дають значний гетерозис по продуктивності [98]. 

Відомо, що гени, які детермінують мутації типу xantha, albinа і viridis, 

можуть викликати зміну різних біохімічних властивостей хлоропластів 

(відсутність утворення протохлорофіллів, блокування перетворення їх в 

хлорофіл і т. і.), а також визначати появу у хлоропластів різних 

морфологічних дефектів [265].  

 

5.3 Використання мутантного морфотипу chlorina в практичній 

селекції 

 

Вважається, що більшість мутантів, отриманих методом 

експериментального мутагенезу, є результатом точкових рецесивних 
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мутацій. Такі мутації успішно використовують в генетико-селекційних 

роботах в багатьох країнах світу. На теперішній час  виділені мутанти з добре 

розвинутою структурою хлоропластів і високою продуктивністю,  з чого 

зроблено висновок  про можливість впливу на продуктивність рослин 

шляхом дії на хлоропласти [96, 98, 137]. 

Сорт льону олійного Золотистий нами було створено шляхом прямого 

добору мутацій, який вважається фахівцями найбільш ефективним [139].  

При опроміненні насіння лінії Л-3 дозою 700 Гр був отриманий зразок 

М-28. Спочатку він був відібраний за ознакою хлорофільної недостатності, 

яка зберігалася протягом всього вегетаційного періоду. Згодом такий тип 

мінус-хлорофільних змін було названо chlorina. За забарвленням віночку 

дана лінія не відрізняється від вихідної форми, а олійність і вміст ліноленової 

кислоти вищі, ніж у сорту-стандарту (рис. 5.7, 5.8). 

 

4,2 2,5 16,1

5,2

72,0

Золотистий

5,3 4,7 23,5

10,0
56,5

Південна ніч

пальмітинова,% стеаринова, %

олеїнова, % лінолева, %

ліноленова, %

 

                              а)                                                                  б) 

Рис. 5.7. Співвідношення вмісту жирних кислот у сортів льону олійного 

різного напрямку використання: а) технічного напрямку (підвищений вміст 

ліноленової кислоти); б) сорт-стандарт Південна ніч, (2004-2006 рр.) 

Примітка. Побудовано автором за результатами власних досліджень 
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Як можна бачити з діаграми 5,7, у сорту Золотистий співвідношення 

жирних кислот в олії зміщене у порівнянні з сортом-стандартом, а 

підвищення ліноленової кислоти досягає майже 16 %. 

Після вивчення комплексу господарсько- цінних ознак лінію М-28 було  

включено в селекційні програми лабораторії селекції і генетики льону, де 

вона  і пройшла оцінку в різних  селекційних розсадниках (1999-2003 рр.). 

Для прискорення селекційного процесу в зимовий період використовували 

фітотрон Інституту олійних культур. В результаті цієї роботи в 2004 

мутантну лінію М-28 було передано до Державного сортовипробування під 

назвою сорт Золотистий.  

 

 

Рис. 5.8. Урожайність, олійність та вихід олії з гектара у сортів льону 

олійного Золотистий і Південна ніч, (2004-2006 рр.) 

НІР для урожайності – 0,06-0,12 т/га, для олійності – 0,7-1,6 % 

Примітка. Побудовано автором за результатами власних досліджень 

 

Сорт Золотистий успішно пройшов сортовипробування і в 2005 був 

зареєстрований під № 06020, як перший сорт льону олійного технічного 
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напрямку використання з підвищеним (більше 70 %) вмістом ліноленової 

кислоти (додаток Б.1).  

Крім зміненого жирнокислотного складу олії, сорт Золотистий суттєво 

відрізняється від сорту стандарту Південна ніч та інших сортів підвищеним 

вмістом олії в насінні 50 % і більш високим рівнем врожайності.   

На діаграмі (див. рис. 5.8) представлені дані урожайності, олійності і 

виходу олії сорту-стандарту Південна ніч і сорту Золотистий. Як можна 

бачити підвищення виходу олії з гектара складає 1,7 т. 

Сорт Золотистий характеризується наявністю трьох морфологічних 

маркерних ознак (рис. 5.9): білою квіткою відкритої форми, жовто-зеленим  

 

 

Рис. 5.9. Візуальні морфологічні відмінності сорту льону олійного 

Золотистий, 2005 р. 

Примітка. Власні фотографії автора 
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забарвленням рослини протягом всього вегетаційного періоду та жовтим 

забарвленням насіння. Завдяки наявності цих відмітних візуальних ознак при 

проведенні сортопрочисток та інших заходів в насінництві сорту, з’являється 

можливість покращити насінницький контроль та підвищити чистосортність 

насіння при розмноженні. 

На нашу думку, наявність у сорту Золотистий комплексу господарсько-

цінних ознак робить цінним генетичним джерелом для подальшої генетико-

селекційної роботи і включення в різні селекційні програми, а саме як 

донора: 1) підвищеної олійності; 2) підвищеного вмісту ліноленової кислоти; 

3) високої урожайності; 4) маркерної ознаки «жовто-зелене забарвлення 

рослини протягом вегетаційного періоду». 

Узагальнення до розділу 5. 

Використання хлорофільних мутантних форм в генетико-селекційній 

роботі з льоном в науковій літературі не описано. 

В дисертаційній роботі Є. О. Пороховінової [177], яку проведено у 

ВІРі, вивчено генетичний контроль чотирьох генів ygp1 (yellow green plant 1), 

ygp2 (yellow green plant 2), zeb1 (zebrine white green plant 1) та zeb2 (zebrine 

white green plant 2), які наявні в їхній колекції. Встановлено, що ці гени не 

алельні, а рослини, які несуть ці гени, сильно пригнічені і мають низьку 

життєздатність. 

Мутантної форми, подібної до М-28, яка має жовто-зелене забарвлення 

рослини і високу життєздатність, в їхній колекції не має. 

Тому робота з отримання нами хлорофілдефіцитних ліній льону, 

створення з них спеціальної колекції, їхнє вивчення та залучення у 

селекційну роботу є новим перспективним напрямком, який допоможе 

поглибити знання щодо функціонування фотосинтетичного апарату рослин 

льону і встановити шляхи покращання його роботи. 

Першим практичним успіхом цього нового напрямку є створення на 

базі мутантної лінії М-28 високопродуктивного сорту Золотистий       

(додаток Б.1). 
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Висновки до розділу 5: 

1. Створено колекцію з 13 хлорофілдефіцитних мутантних ліній льону 

олійного і  запропоновано ширше залучати отриманих мутантів в практичну 

селекцію, як лінії з новими оригінальними маркерними ознаками. Залежно 

від фенотипового прояву на ранніх етапах онтогенезу їх поділено на 9 типів: 

albinа, xantha, chlorina, viridis, lutescent, striata, xanthoviridis, хanthocorroded, 

albocorroded.  

2. Отримано мутанти і описано нові гени, що детермінують змінені 

ознаки, які відповідають за забарвлення рослин льону. Новим генам 

присвоєно відповідні назви та символи: 1) біло-жовте забарвлення рослини 

(тип xantha), який містить ген біло-жовто-зеленого забарвлення  white-yellow-

green, позначено «wyg»; 2) грязно-жовте забарвлення листків рослин (тип 

xanthoviridis), який містить ген  dirty-yellow-green, позначено «dyg»; 3) блідо-

зелене  забарвлення  рослин (тип viridis), який містить ген light-green, 

позначено символом «lg1». Встановлено рецесивне моногенне успадкування 

цих мутацій. 

3. Показано, що ген dirty-yellow-green, який детермінує мутацію типу 

xanthoviridis, є  не аллельним генам «yg» тип chlorina і «wyg» тип xantha. 

4. Встановлено сильне відставання в рості і розвитку більшості ліній з 

хлорофільною недостатністю порівняно з контрольними рослинами. 

Найбільшою пригніченістю характеризуються лінії мутантів, які відносяться 

до типів xantha и хanthocorroded. 

5. В ліній типу chlorina не виявлено пригніченості за висотою рослини, 

при цьому відмічене істотне подовження періоду «сходи – цвітіння» на 5,7 

діб у ЛР-5 і 7,5 діб у лінії М-28. 

6. На основі мутантної лінії М-28 методом прямого добору створено 

сорт льону олійного Золотистий. Сорт відрізняється підвищеною 

продуктивністю (1,8-2,1 т/га), високим вмістом олії (49-51 %), підвищеним 

вмістом ліноленової кислоти (більше 70%), наявністю трьох маркерних ознак 

(біле забарвлення пелюсток віночку, жовте насіння та жовто-зелене 
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забарвлення рослини). Наявність комплексу господарсько-цінних ознак 

робить сорт Золотистий цінним генетичним джерелом для подальшої 

генетико селекційної роботи і включення в різні селекційні програми. 

На основі результатів, висвітлених у даному розділі, здобувачем 

опубліковані наукові праці [114, 166, 169, 170, 172] і отримане авторське 

свідоцтво на сорт льону олійного [додаток Б.1]. 
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РОЗДІЛ 6 

 

РОЗШИРЕННЯ ТА МОБІЛІЗАЦІЯ ГЕНЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ  

ЛЬОНУ  

 

6.1 Формування колекцій та створення зразків генофонду для 

розширення генетичних ресурсів льону та їхнє використання в 

селекційних програмах 

 

Генетичні ресурси культурних рослин були і залишаться найціннішим 

надбанням сільськогосподарської науки. Їх  використання є основою 

підвищення ефективності селекційного процесу. Проблема збору, 

збереження і стабільного використання генетичних ресурсів культурних 

рослин є виключно важливою на сучасному етапі  розвитку як  України, так і 

в цілому світового співтовариства. 

Серед крупних організацій, що займаються збереженням і вивченням 

колекцій рослин, найбільший вклад в збереження і підтримку колекцій 

вносять національні банки рослин. Формування банку-сховища цінних генів 

– це не лише один з методів збереження природної біорізноманітності,  але і 

спосіб накопичення і збереження нових ознак для отримання вихідного 

матеріалу. 

В ході селекційної роботи з льоном олійним, при розгортанні нових 

завдань, обґрунтуванні нових напрямів роботи виникла явна і невідкладна 

необхідність розширення і якісної зміни спектру доступної добору 

генотипової мінливості.  

У процесі селекційної роботи, різних експериментальних та  

пошукових наукових досліджень, нами було створено цінні генотипи льону 

олійного (додатки В.1-В7). Вони є вихідним матеріалом для ряду 

комерційних сортів та перспективним вихідним матеріалом для подальшої 
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генетико-селекційної роботи з культурою, що сприяє прогресу вітчизняної 

науки і сільського господарства (рис. 6.1).  

 

 

Рис. 6.1 Схема поповнення Генетичного банку рослин України 

зразками льону олійного запорізької селекції. 

Примітка. Авторська розробка 
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Реєстрацiя зразкiв і колекцій генофонду льону  олійного як донорiв 

цiнних ознак, проводилася нами для забезпечення їх активного використання 

в селекцiйних i  наукових програмах, надійного  збереження та обміну з 

іншими науковими установами. 

На основі впроваджених методичних підходів для створення нового 

вихідного матеріалу льону олійного нами виділено генетичні джерела цінних 

ознак, які широко впроваджено в селекційну практику Інституту олійних 

культур НААН України.     

Як можна бачити  зі схеми (рис. 6.1) основними методами розширення 

генетичного різноманіття льону олійного були індукований мутагенез (4 

зразки) і міжвидова гібридизація (2 зразки). Отримані нові джерела 

господарсько-цінних ознак і властивостей, рекомендовані для включення в 

селекційні програми та генетичні дослідження.  

Для підвищення урожайності льону і розвитку нових напрямків його 

використання необхідні носії, насамперед, високої продуктивності та 

біохімічного складу насіння.  Тому нами була проведена робота зі збору і 

реєстрації робочої ознакової колекції генофонду льону олійного за 

елементами продуктивності, яка включає 108 зразків, та  спеціальної  

ознакової колекції генофонду льону за білковими маркерами, яка включає 22 

зразки (додатки Г1, Г.2). Таким чином, створені колекції  та зразки 

генофонду льону є матеріальним та інтелектуальним надбанням. Розкриття їх 

потенціалу за основними біологічними і селекційними ознаками дозволить 

забезпечити генетичну базу для реалізації селекційних програм різних 

напрямків. 

Як відомо, на сучасному етапі розвитку біологічної науки, завдяки 

використанню нових технологій, розвитку генної  інженерії та   

біотехнології, значно зросла цінність і роль зародкової плазми як      

вихідного матеріалу для  селекції. І тому поглиблення саме роботи з 

генетичними ресурсами стає з кожним роком все більш актуальним. Для 

поглиблення і розширення цього напрямку роботи з льоном нами     
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розпочато  створення генетичних, нових ознакових, базових та навчальних 

колекцій культури, що сприятиме подальшому створенню нових 

високопродуктивних сортів льону олійного. А комплексне використання 

нових джерел буде сприяти стабілізації та подальшому зростанню врожаю і 

якості льонопродукції, розширенню сфер застосування льоносировини та 

ареалу вирощування культури. 

 

6.2 Біологічні особливості диких видів льону 

 

Незважаючи на таке давнє походження і велику кількість 

представників роду Linum, цей рід відомий завдяки одному культурному 

виду L. usitatissimum L. Однак велика кількість дослідників в різні роки, і в 

різних країнах  вказували на наявність у представників цього роду корисних 

властивостей і підкреслювали можливості їх практичного використання [228, 

297, 311].  

Одним із центрів видового різноманіття усього роду та більшості його 

секцій є Середземноморська область (78 видів та 48 підвидів, що належать до 

10 секцій), яка до того ж є ймовірним центром виникнення роду. Другим 

центром видового різноманіття вважається південно-західна частина 

Північної Америки (47 видів з 4 секцій) [145,146]. 

Для розширення та мобілізації генетичних ресурсів  льону через 

залучення більшої кількості дикорослих видів спочатку необхідно провести 

їх вивчення та описання. Саме тому ми провели комплексне вивчення 

широкого ряду дикорослих одно- і багаторічних видів роду Linum за  

біоморфологічними ознаками.  

Встановлено, що в нашій колекції представлено половину відомих 

секцій роду Linum, а саме: Linopsis,  Syllinum,  Linum, Dasylinum (рис. 6.2).  

Крім чотирьох наведених секцій до яких відносяться досліджувані нами  

види роду Linum, згідно  європейської ботанічної систематики, наведеній в 

роботі  Joshua McDill зі  співаторами [289],  виділяють  ще чотири секції, а  
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саме: Cathartolinum, Cliococca Bab., Hesperolinon Small, Sclirolinon 

C.M.Rogers. 

 

 

Рис. 6.2 Філогенетичні зв’язки між досліджуваними дикими видами 

льону 

Примітка. Розроблено автором з використанням власних фотографій  
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З даних схеми на рис. 6.2 видно, що в нашій колекції представлені 

секцій  Syllinum, Adenolinum, Linum, Dasylinum, Найбільшим видовим 

різноманіттям представлена секція Linum в якій присутні п’ять видів. Секція 

Syllinum представлена одним видом, секція Linopsis – трьома, а  секція 

Dasylinum – двома видами. 

Слід зазначити, що існуючі до нас дослідження були проведені 

здебільшого на гербарному матеріалі або в польових умовах in situ.  Ми 

вперше  зібрали представлені види і досліджували одночасно ex situ протягом 

багатьох років на дослідній ділянці за  широкою низкою  ознак з основною 

метою визначити перспективи їх доместикації і залучення в генетико-

селекційну роботу. 

На нашу думку, подальше вивчення найбільш поширених (як 

багаторічних, так і однорічних) видів льону має актуальність і широкі 

перспективи для розширення генетичних ресурсів культури льону. 

Далі представлені узагальнені описи згідно отриманих нами 

результатів  спостережень та вимірювань. 

Linum austriacum L. (льон австрійський)  входить в секцію Linopsis 

(раніше Adenolinum Rehb., Linastrum). Даний вид відноситься до аборигенних 

видів, що успішно ростуть в Україні. 

Linum austriacum L. – багаторічна рослина, заввишки від 45 до 50 см, 

має здерев’яніле прямостояче стебло, або стебло, що підводиться  (рис. 6.3). 

На одній рослині кількість квітконосних стебел – до 40 шт. Пагони -  тонкі, 

витончені, злегка скручені. Листя лінійно-ланцетне, вузьке, гостре, що 

нагадує голочки, шириною до 2 мм, довжиною 22-23 мм, блакитно – зеленого 

забарвлення. Квітки ясно-блакитні, або сині, відкритої форми, з п'ятьма 

пелюстками, досить великі 30-32 мм в діаметрі, подібні до культурного льону 

(рис. 6.4 а), зібрані в малоквіткові суцвіття на верхівках облистяних стебел. 

Коробочка майже кругла,  відношення діаметру до висоти 1,22, сильно 

розтріскується, легко обламується. Насіння темно-коричневе, лиснюче, 

дрібне: завдовжки близько 4 мм, шириною близько 2 мм.  
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За формою насіння яйцевидне, плоске, відношення довжини до ширини 

2. Маса 1000 шт. насіння 1,6 р. Гетеростильний вид. Період цвітіння – 

середина травня-червень. 

Нами також виявлено, що в перший рік рослини формують «молоду 

ялинку», а на другий рік кущ розростається і формуються  квітконосні стебла 

(рис. 6.3 б). Тому даний вид належить до трав'янистих полікарпіків.   

 

  

                    а)                                                              б) 

Рис. 6.3 Зовнішній вигляд рослин: а) Linum austriacum L.; б) другий рік 

життя, початковий ріст навесні. 

Примітка. Власні фотографії автора 

 

При культивуванні на дослідних ділянках навіть в перший рік 

відмічене  цвітіння, але не рясне. 

У природних умовах Запорізької області нами виділений   

білоквітковий зразок Linum austriacum L. lus. albiflorum (мал. 6.4 б), що, на 

думку інших дослідників роду Linum, є рідкістю, і раніше на території 

України не було виявлено [156]. О. М. Оптасюк вказує на існування форм    
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L. austriacum з білими квітками, які вона виявила в гербарії ВР і згадка в 

роботі В. Борбаш. При цьому вказано, що у флорі  України форм-альбіносів 

L. austriacum нею незафіксовано. 

Проведений нами дослід виявив, що польова схожість насіння даного 

виду невисока і складала 46%. При пересадці вегетуючих рослин 

приживаність посадкового матеріалу складала 73,8%. Тому нами зроблено 

висновок про перевагу вирощування даного виду розсадним способом. 

 

   

                 а)                                                                         б) 

Рис. 6.4 Квітка Linum austriacum: а) синього забарвлення; б) 

білоквіткова форма.  

Примітка. Власні фотографії автора 

 

Linum hirsutum L. (льон жорстковолосистий) входить в секцію 

Dasylinum Planch. Даний вид відноситься до аборигенних видів, успішно 

росте в Україні. 

Linum hirsutum L. – рослина, висотою від 70 до 80 см, з декілька 

дугоподібними сланкими квітконосними стеблами, або такими, що 

піднімаються у основи (рис. 6.5). На одній рослини їх кількість доходить     



238 

до 8-10 шт. Ці бокові стебла відносно не густо облистяні, з середньою 

кількістю листків 44,9 шт. Окрім квітконосних стебел мають ще стерильні, 

які досягають половини довжини перших і більш  густо облистяні. За 

нашими спостереженнями достатньо часто в природних популяціях L. 

hirsutum зустрічаються рослини з інтенсивним антоціановим забарвленням 

стебла (лілові стебла), хоча зазвичай вони зеленого кольору. В нижній 

частині стебла голі або вкриті не густими, довгими, відкопиленими, 

жорсткими волосками. В верхній частині стебла густо опушені короткими 

волосками. 

 

   

Рис. 6.5 Зовнішній вигляд рослин: а) Linum hirsutum L.;  б) другий рік 

життя, початковий ріст навесні 

Примітка. Власні фотографії автора 

 

Листки крупні, видовжені,  шириною до 10 мм, довжиною 35-40 мм, 

ярко-зелені с серебристим опушенням. Квітки ніжного рожево-бузкового 

кольору, крупні до 40 мм в діаметрі, відкритої форми, зі зрослими у основи 

пелюстками (рис. 6.6). Суцвіття рихле, має до 30 квіток, утворене    
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волотисто розташованими завитками. Квітки розташовані на коротких, 

прямостоячих квітконіжках з короткими волосками. Коробочка майже 

кругла, на верхівці загострена, відношення діаметру до висоти 1,02, 

жовтувата або світло-коричнева, зверху волосиста, сильно розтріскується.  

Насіння коричневе, гладке, трохи тускле, дуже дрібне: довжиною 

близько 2 мм, шириною близько 1 мм. За формою насіння продовгувате, 

видовжено яйцеподібне, плоске, відношення довжини до ширини 1,73. Маса 

1000 шт. насінин 0,7 г. Гетеростильний вид. Період цвітіння – середина 

травня-червень. 

 

  
                   а)                                                  б) 

Рис. 6.6 Квітка Linum hirsutum: а) вид зверху; б) вид збоку. 

Примітка. Власні фотографії автора 

 

Для вивчення впливу екологічних умов на ріст і розвиток рослин льону 

жорстковолосистого при доместикації, нами були зібрані рослини і  насіння 

L. hirsutum  subsp. hirsutum в природніх умовах. Враховували схожість 

насіння і приживаність вегетуючих рослин при пересадці. Насіння і 

посадковий матеріал були отримані нами в однакових природніх           
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умовах, і виявлено, що пересаджені рослини почували себе краще, ніж 

рослини, вирощені з насіння. В польових умовах на дослідній ділянці було 

закладено три повторення по 100 штук насінин, з яких проросло лише 4,7%. 

Ці дані свідчать про вкрай низьку польову схожість насіння даного виду. 

Пересаджені вегетуючі рослини з дикого середовища добре прижились, і 

дали схоже насіння, а приживаність посадкового матеріалу склала 66,7 %. З 

чого нами зроблено попередній висновок, що розповсюдження даного виду 

переважно проводити через посадковий матеріал. Однак необхідно 

зазначити, що через особливості пристосування рослин до нових умов 

пересаджені кущі були менші і слабкіші тих, що росли в природніх умовах.  

За нашими багаторічними спостереженнями за рослинами in situ  та ex 

situ, в умовах Запорізької області, яка відноситься до південної частини  

Степу України і характеризується посушливим кліматом, вид L. hirsutum має 

дворічний цикл розвитку і є монокарпіком. В перший рік життя рослини 

формують «ялинку», після перезимівлі відростають і формують квітконосні 

стебла (рис. 6.5 б). Після відцвітання, формування коробочки і насіння, 

відбувається поступове висихання листя і стебел, починаючи знизу, до 

повного відмирання рослини. Цей період співпадає з закінченням літа і дуже 

високими температурами як денними, так і нічними і практично повною 

відсутністю опадів. При вирощуванні на дослідній ділянці, при поливі в 

критичні періоди, рослини також розвивались за дворічним циклом. 

Зацвітання рослин в перший рік не відмічене, на відміну від ряду інших 

диких видів льону. Інші ж дослідники диких видів льону [91, 146, 228] 

вказують на багаторічний цикл розвитку даного виду. 

Linum narbonense L. (льон нарбонський) входить в секцію Linopsis 

(раніше Adenolinum Rehb., Linastrum).  

Linum narbonense L. – багаторічна рослина  висотою близько 50 см, має 

здерев’яніле пряме стебло, або стебло, що підводиться (рис. 6.7 а). На одній 

рослині кількість квітконосних стебел до 35 шт. Листя лінійно-         
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ланцетне. Коробочка майже кругла, відношення діаметра до висоти 1,21, 

сильно розтріскується, легко обламується.  

 

  

                                        а)                                                  б)   

Рис. 6.7 Linum narbonense L: а) зовнішній вигляд рослин другий рік 

життя, початковий ріст навесні; б) квітка, вид зверху. 

Примітка. Власні фотографії автора 

 

Квітки синьо-блакитні, сині, відкритої форми, з п'ятьма незрослими 

пелюстками, подібні до культурного льону. Насіння темно-коричневе, 

блискуче, дрібне: довжиною близько 4 мм, шириною близько 2,5 мм. За 

формою яйцеподібне, плоске, відношення довжини до ширини 1,62. Маса 

1000 шт. насінин 1,2 г. 

Гетеростильний вид. Період цвітіння ‒ початок травня-червень. 

Linum perenne L. (льон багаторічний) входить в секцію Linopsis 

(раніше Adenolinum Rehb., Linastrum ).  

Linum perenne L. – багаторічна рослина висотою до 60 см з 

прямостоячими, або декілька зігнутими здерев’янілими стеблами, які 

підводяться (рис. 6.8 а, б). 
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На одній рослині кількість квітконосних стебел – до 50 шт. Листя 

лінійно-ланцетне, вузьке, гостре, нагадує голочки, шириною до 2 мм, 

завдовжки 22-23 мм, блакитно-зеленого забарвлення.  

 

   

                                                  а)                                                  б)   

 

в) 

Рис. 6.8 Linum perenne L.: а) другий рік життя, початковий ріст навесні; 

б) зовнішній вигляд рослин у фазі цвітіння; в) квітка відкритої та 

зіркоподібної форм (зліва направо). 

Примітка. Власні фотографії автора 
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Квітки синьо-блакитні, сині, або фіолетові, відкритої форми, з п'ятьма 

незрослими пелюстками, досить великі 28-30 мм в діаметрі, подібні до 

культурного льону (рис. 6.8 в), розташовані на коротких квітконіжках, які 

після відцвітання, на відміну від Linum austriacum, злегка скривлюються.  

Нами виділена зірчаста форма квітки в даного дикого виду. На нашу 

думку, цей зразок може бути цінним матеріалом при створенні сорту льону 

багаторічного (рис. 6.8 в). 

Коробочка майже кругла, відношення діаметру до висоти 1,12, сильно 

розтріскується, легко обламується. 

Насіння темно-коричневе, блискуче, дрібне: завдовжки 3,8-4 мм, 

шириною близько 2,5 мм. Формою насіння яйцевидне, плоске, відношення 

довжини до ширини 1,52. Маса 1000 шт. насіння 1,2 р.  

Гетеростильний вид. Час цвітіння ‒ травень-червень. 

Linum thracicum Degen (льон тракійський) входить в секцію Syllinum 

Griseb. (роcлини, у яких нігтики пелюсток зрослися).  

Linum thracicum Degen (лен тракійський) – багаторічна рослина 

висотою близько 40 см з тонкими, сланкими, здерев’янілими стеблами (рис. 

6.9 а, б). На одній рослині кількість квітконосних стебел – до 12 шт.  

Листя м'яке, подовжене, велике, шириною до 8 мм, завдовжки 38-40 

мм, темно-зеленого забарвлення. Квітки яскраво-жовті, із зрослими в основі 

пелюстками, досить великі 32-34 мм в діаметрі (рис. 6.9 в, г). 

Чашолистки загострені у довжину майже в 2 рази більші за коробочку. 

Коробочка майже кругла, відношення діаметру до висоти 1,01, сильно 

розтріскується.  

Насіння світло-коричневе, дуже дрібне: завдовжки близько 2,5 мм, 

шириною близько 1,4 мм. Формою насіння яйцевидне, плоске, відношення 

довжини до ширини 1,82. Маса 1000 шт. насіння 0,9 г. 

Гетеростильний вид. Період цвітіння – початок червня-липень. 
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а)                                                  б) 

  

                                   в)                                                            г) 

Рис. 6.9 Linum thracicum Degen: а) перший рік життя восени;  б) другий 

рік життя, початковий ріст навесні; в) зовнішній вигляд рослин у фазі 

цвітіння; г) квітка. 

Примітка. Власні фотографії автора 

 

Linum angustifolium Huds. (льон вузьколистий) входить в секцію 

Linum (= Protolinum). 

Linum angustifolium Huds. ‒ однорічна рослина заввишки до 50 см зі 

стеблами, що підводяться, інколи прямостоячими, в основі бувають   
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фіолетові (рис. 6.10 а). На одній рослині кількість квітконосних стебел 3-5 

шт. Листя дрібне, лінійно ланцетне, шириною до 3 мм, завдовжки 20-22 мм, 

зеленого забарвлення. 

 

  
 

а)                                                  б) 

Рис. 6.10 Linum angustifolium Huds: а) зовнішній вигляд рослин у фазі 

цвітіння; б) квітка. 

Примітка. Власні фотографії автора 

 

Квітки ясно-блакитні, блакитні, блідо-фіолетові відкритої форми, з 

п'ятьма незрослими пелюстками, 15-16 мм в діаметрі, подібні до культурного 

льону (рис. 6.10 б). Коробочка майже кругла, відношення діаметру до висоти 

1,1, розтріскується, легко обламується. Насіння ясно-буре, буре, блискуче, 

дрібне: завдовжки близько 3 мм, шириною до 2 мм. Формою насіння 

яйцевидне, плоске, відношення довжини до ширини 1,56. Маса 1000 шт. 

насіння 1,6 г. Гомостильний вид. Період цвітіння – червень-середина липня. 

Linum bienne Mill. (дворічний, зимуючий) входить в секцію Linum (= 

Protolinum). 
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Linum bienne Mill. – однорічна рослина заввишки 35-40 см зі стеблами, 

що підводяться, інколи прямостоячими (рис. 6.11 а). На одній рослині 

кількість квітконосних стебел 3-6 шт. Листя дрібне, лінійно- ланцетне, 

шириною 3-4 мм, завдовжки 20-22 мм, зеленого забарвлення. 

 

  

а)                                                  б) 

Рис. 6.11 Linum bienne Mill.: а) зовнішній вигляд рослин у фазі цвітіння; 

б) квітка. 

Примітка. Власні фотографії автора 

 

Квітки ясно-блакитні, блакитні відкритої форми, з п'ятьма незрослими 

пелюстками, 14-15 мм в діаметрі, подібні до культурного льону (рис. 6.11 б). 

Коробочка майже кругла, відношення діаметру до висоти 1,13, слабо 

розтріскується, легко обламується. Насіння ясно-буре, буре, блискуче, 

дрібне: завдовжки 2,5-3 мм, шириною до 2 мм. За формою насіння 

яйцевидне, плоске, відношення довжини до ширини 1,46. Маса                  



247 

1000 шт. насіння 1,7 г. Гомостильний вид. Період  цвітіння – червень-

середина липня. 

Рядом авторів вважається найбільш примітивним типом культурних 

льонів. 

Linum crepitans Dum. (льон-стрибунець) входить в секцію Linum (= 

Protolinum). 

Linum crepitans Dum. – однорічна рослина заввишки 45-50 см з 

прямостоячими стеблами (рис. 6.12 а). На одній рослині кількість квітко- 

 

  

а)                                                  б) 

Рис. 6.12 Linum crepitans Dum.: а) зовнішній вигляд рослин у фазі 

цвітіння; б) квітка. 

Примітка. Власні фотографії автора 

 

носних стебел 1-2 шт. Листя лінійно ланцетне, шириною до 3 мм,    

завдовжки 25-26 мм, зеленого забарвлення. Квітки синьо-фіолетові, з   

п'ятьма незрослими пелюстками, 17-18 мм в діаметрі, подібні до  

культурного льону (рис. 6.12 б). Коробочка майже кругла, відношення 

діаметру до висоти 1,0, сильно розтріскується, широко розкривається,     
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легко обламується. Насіння коричневе, блискуче, дрібне: завдовжки близько 

5 мм, шириною до 3 мм. Формою насіння яйцевидне, плоске, відношення 

довжини до ширини 1,75. Маса 1000 шт. насіння 5,1 г. Гомостильний вид. 

Період цвітіння – кінець травня-червень. 

Рядом авторів класифікується як форма культурного льону. 

Linum hispanicum (льон іспанський) входить в секцію Linum (= 

Protolinum). 

Linum hispanicum Mill. ‒ однорічна рослина заввишки до 30 см зі 

стеблами, що слабо  підводяться (рис. 6.13 а). На одній рослині кількість  

 

  

а)                                                  б) 

Рис. 6.13 Linum hispanicum: а) зовнішній вигляд рослин у фазі цвітіння; 

б) квітка. 

Примітка. Власні фотографії автора 

 

квітконосних стебел 2-6 шт. Листя дрібне, лінійно ланцетне, шириною  2-3 

мм, завдовжки 19-21 мм, зеленого забарвлення. Квітки блакитні, сині, блідо-

фіолетові, відкритої форми, з п'ятьма незрослими пелюстками,  дрібні, 

близько 12 мм в діаметрі, подібні до культурного льону (рис. 6.13 б). 
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Коробочка майже кругла,  відношення діаметру до висоти 1,17, 

розтріскується, легко обламується. Насіння коричневе, буре, зеленувате, 

блискуче, дрібне: завдовжки близько 2 мм, шириною до 2 мм. Формою 

насіння яйцевидне, плоске, відношення довжини до ширини 1,21. Маса 1000 

шт. насіння 1,2 г. Гомостильний вид. Період цвітіння – червень-початок 

липня. Дуже мало вивчений вид.  

Linum grandiflorum Desf. (L. grandiflorum var. rubrum) льон 

великоквітковий  входить в секцію  Linum. 

Linum grandiflorum Desf. – однорічна рослина заввишки 50-60 см з 

гладким прямим стеблом (рис. 6.14 а). На одній рослині кількість 

квітконосних стебел 4-5 шт. Листя м'яке, широколанцетне, шириною близько 

6 мм, завдовжки 33-35 мм, зеленого забарвлення. Квітки великі, найчастіше 

малинові, або яскраво-червоні з темною плямою в центрі, до   40 мм в 

діаметрі, відкритої форми, з п'ятьма пелюстками (рис. 6.14 б).  

 

  

а)                                                  б) 

Рис. 6.14 Linum grandiflorum Desf.: а) зовнішній вигляд рослин у фазі 

цвітіння; б) різноманіття забарвлення квітки. 

Примітка. Власні фотографії автора 
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Коробочка майже кругла, відношення діаметру до висоти 1,41, сильно 

розтріскується. Насіння коричневе, буре, блискуче, дрібне: завдовжки 4-4,5 

мм, шириною 2,5-3 мм. Формою насіння яйцевидне, плоске, відношення 

довжини до ширини 1,59. Маса 1000 шт. насіння 2,9 г. Гетеростильний вид. 

Період цвітіння – червень-вересень. 

Льон великоквітковий введено в культуру в 1820 році. Часто 

вирощується в якості яскравого декоративного однорічника в багатьох 

регіонах світу. У цього виду льону створено багато сортів. 

Linum pubescens Banks and Solander (льон пухнастий) входить в 

секцію Dasylinum Planch.  

Linum pubescens – однорічна рослина заввишки до 30 см, з прямим 

стеблом покрита багаточисельними м'якими волосками (рис. 6.15 а).  

 

  

а)                                                  б) 

Рис. 6.15 Linum pubescens: а) зовнішній вигляд рослин у фазі цвітіння; 

б) квітка. 

Примітка. Власні фотографії автора 
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На одній рослині кількість квітконосних стебел 1-3 шт. Листя м'яке, 

широколанцетне, шириною близько 8 мм, завдовжки 29-31 мм, зеленого 

забарвлення. Квітки, яскраво-рожеві, досить великі до 25 мм в діаметрі, 

відкритої форми, з п'ятьма пелюстками (рис. 6.15 б). Коробочка дрібна злегка 

витягнута, відношення діаметру до висоти 0,88, не розтріскується, дуже 

тверда. Чашолистки до 10 мм завдовжки значно перевищують за довжиною 

коробочку. Насіння темно коричневе, темно-буре, блискуче, дуже дрібне: 

завдовжки близько 2 мм, шириною 1-1,2 мм. Формою насіння яйцевидне, 

плоске, відношення довжини до ширини 1,88. Маса 1000 шт. насіння 0,6 г.  

Гетеростильний вид. Період цвітіння – липень-вересень. Дуже  мало 

вивчений вид. 

 

6.3 Порівняльна морфобіологічна характеристика та прояв 

господарсько-цінних ознак у дикорослих видів льону 

 

Описані дикорослі види вирощуються і досліджуються нами протягом 

багатьох років в спеціальному колекційному розсаднику. Подібні 

дослідження ніколи раніше не проводилися. Характеристика ознак 

вегетативної і генеративної сфер рослин вивчених видів приведені в 

таблицях 6.1 та 6.2 і рис. 6.18 та 6.20.   

 

Таблиця 6.1  

Основні характеристики вегетативної сфери досліджуваних 

багаторічних і однорічних диких видів льону (2011-2014 рр.) 

Вид 
Висота, 

см 

Кількість 

квітконосних 

стебел, шт. 

Листкова пластинка 

довжина, 

мм 

ширина, 

мм 

площа 

мм
2
 

Linum 

austriacum 

47,4± 

0,83 

37,5 ± 

 2,74 

22,0± 

0,33 
1,9±0,07 

36,9 ±  

0,48 
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Примітка. Розраховано автором за результатами власних досліджень 

 

Проведені дослідження  показали, що серед видів, що вивчаються, 

найвищий (майже 75 см) і  крупніший кущ (діаметром більше 54 см)  має L. 

hirsutum. Багаторічні види секції Linopsis (раніше Adenolinum, Linastrum) 

варіюють по висоті і діаметру куща в межах 40-60 см.  

Середнє значення висоти рослин досліджуваних видів за роки 

досліджень склало 54,1 см (рис. 6.16). Представлені в діаграмі дані     

продовження табл. 6.1 

Вид 
Висота, 

см 

Кількість 

квітконосних 

стебел, шт. 

Листкова пластинка 

довжина, 

мм 

ширина, 

мм 

площа 

мм
2
 

Linum hirsutum 74,6 ± 

4,31 

7,6 ±  

0,75 

36,2± 

0,88 
10,0±0,11 

301,3± 

0,82 

Linum 

narbonense 

53,7 ± 

0,93 

33,8 ± 

 3,76 

21,3 ± 

0,65 
1,6 ± 0,07 

30,9 ± 

0,34 

Linum  

perenne 

58,8 ± 

0,51 

49,6 ±  

3,71 

22,1 ± 

0,91 
1,9 ± 0,09 

36,9 ± 

0,67 

Linum 

thracicum 

36,0 ± 

1,68 

11,4 ±  

0,86 

38,5 ± 

1,07 
7,6 ± 0,15 

267,4 ± 

1,03 

Linum 

angustifolium 

40,08 ± 

3,86 

3,3 ± 

0,60 

20,35 ±  

0,78 
2,7 ± 0,46 

40,1 ± 

0,92 

Linum 

bienne 

35,4 ±  

6,14 

3,79 ±  

0,78 

21,07 ± 

0,57 

3,64 ± 

0,48 

49,0 ± 

0,49 

Linum 

crepitans 

45,2 ± 

2,90 

1,5 ± 

0,50 

25,2 ± 

 0,60 
2,97 ±0,11 

69,3 ± 

1,12 

Linum 

hispanicum 

28,5 ± 

3,47 

2,6 ±  

3,47 

20,6 ± 

0,80 

2,88 ± 

0,22 

40,3 ± 

0,76 

Linum 

grandiflorum 

49,1 ± 

4,85 

4,1 ±  

0,99 

33,7 ± 

1,22 
6,0 ±1,00 

272,6 ± 

0,88 

Linum 

pubescens 

29,6 ± 

0,80 

1,2 ±  

0,12 

29,1 ± 

1,81 
8,24 ±0,43 

218,9 ± 

1,05 
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свідчать про те, що три види секції секції Linopsis (L. austriacum,  L .perenne, 

L. narbonense) мали висоту близьку до середнього значення. 

 

 

Рис.6.16 Відхилення від середнього значення (54,1 см)  висоти рослин 

залежно від виду льону, см  (2011-2014 рр.) 

Примітка. Побудовано автором за результатами власних досліджень. 

 

Суттєве перевищення за висотою відзначено у L. hirsutum Найменшою 

висотою характеризується L. thracicum. Кущі цього виду трохи перевищують 

35 см, однак розлогі і займають чималу площу. 

Середнє значення висоти рослин у однорічних видів за роки 

досліджень було дещо меншим ніж у багаторічних і склало 38,0 см           

(рис. 6.17). 

 



254 

 

Рис. 6.17 Відхилення від середнього значення (38,0 см)  висоти рослин 

залежно від виду льону, см  (2011-2014 рр.) 

Примітка. Побудовано автором за результатами власних досліджень. 

 

З однорічних видів більшою висотою (до 50 см) і великою кількістю 

бічних стебел (більше 4 шт.) відрізняється L. grandiflorum, що додає даному 

виду декоративності. Види L. angustifolium і L. bienne характеризуються 

невеликими показниками висоти 35-40 см, великою кількістю бічних стебел 

близько 4 шт. і стеблом, що стелиться. Вид L. crepitans на вигляд більше 

інших схожий на культурний льон, як за висотою так і за гілкуванням. 

Найменші показники габітусу  показав         L. hispanicum.  

Інші автори [298] при вивченні більш дрібних таксономічних груп 

розглядають більшість досліджуваних ознак, як кількісні, такі, що мають  

майже безперервну мінливість. 
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Всі види, що вивчаються, мають прості, чергові, сидячі, довгасті, 

подовжено-ланцетні листки (рис. 6.18). З представлених даних видно, що 

найбільшою листковою пластинкою з площею більше 300 мм
2
 виділяється L. 

hirsutum. 

 

 

Рис. 6.18 Порівняння розмірів і форми листків диких видів льону (зліва 

направо): а) L. austriacum, L. narbonense, L. perenne, L. hirsutum,            L. 

thracicum; б) L. angustifolium, L. bienne, L. crepitans, L. hispanicum,          L. 

grandiflorum, L. pubescens. 

Примітка. Власні фотографії автора 

 

Досить крупне листя більше 200 мм
2
 мають також види L. thracicum, L. 

grandiflorum і L. pubescens. У інших видів цей показник знаходиться в межах 

від 30 до 70 мм
2
.  

Для L. hirsutum і L. pubescens також характерним є опушення листків і 

стебла волосками, що є відмінною рисою льонів секції Dasylinum. 
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Якщо проілюструвати розкид значень показників площі листкової 

пластинки, то отримуємо картину, що зображено на рисунку 6.19.  

 

 

Рис. 6.19 Показники площі листкової пластинки досліджуваних диких 

видів льону в порівнянні з льоном олійним, (2011-2014 рр.) 

Примітка. Розроблено автором за результатами власних досліджень 

 

Показники даної ознаки у льону олійного нами позначено червоною 

лінією. Ми відзначаємо широку мінливість даної ознаки в сторону 

збільшення площі листка. На нашу думку, саме залучення видів з великою 

листковою пластинкою до міжвидової гібридизації надасть змогу отримати 

цінний для селекційної роботи матеріал, який суттєво підвищить 

ефективність фотосинтезу рослин льону для підвищення продуктивності. 

У всіх досліджуваних видів, квітки двостатеві, правильні, 

п'ятипелюсткові,  коробочки майже кулясті і насіння гладке, яйцеподібне, 

дрібне,  блискуче  (табл. 6.2, рис. 6.20).  Квітки   починають   відкриватися  
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відразу після світанку в сонячний день або трохи пізніше в похмуру      

погоду.  

 

Таблиця 6.2  

Основні характеристики генеративної сфери досліджуваних 

багаторічних і однорічних диких видів льону (2011-2014 рр.) 

Примітка. Розраховано автором за результатами власних досліджень 

Вид 

Діаметр 

квітки, 

мм 

Коробочка Насіння Маса 

1000 шт. 

насіння, г 
діаметр, 

мм 

висота, 

мм 

довжина, 

мм 

ширина, 

мм 

Linum 

austriacum 

31, 0± 

0,37 

6,1 ± 

0,09 

5,0 ± 

0,12 

4,0 ± 

0,07 

2,0 ± 

0,10 

1,6 ± 

0,09 

Linum 

hirsutum 

38,7 ± 

0,93 

4,0 ±  

0,08 

3,9 ± 

0,10 

1,9 ± 

0,04 

1,1 ± 

0,03 

0,7 ± 

0,03 

Linum 

narbonense 

25,7 ± 

2,45 

4,9 ±  

0,07 

4,1 ± 

0,03 

3,2 ±  

0,05 

1,9 ± 

0,07 

1,2 ± 0,11 

Linum 

perenne 

28,2 ± 

1,72 

5,3 ± 

0,14 

4,7 ± 

0,06 

3,9 ± 0,06 2,5 ± 

0,08 

1,5 ± 0,11 

Linum 

thracicum 

32,1 ± 

2,43 

4,5 ±  

0,12 

4,4 ± 

0,13 

2,4 ± 0,08 1,4 ± 

0,05 

0,9 ± 0,11 

Linum 

angustifolium 

15,8 ± 

0,44 

4,5 ±  

0,20 

4,1 ± 

0,37 

2,9 ± 

0,21 

1,8 ± 

0,23 

1,6 ± 0,11 

Linum 

 bienne 

14,3 ± 

0,40 

4,5 ±  

0,27 

4,0 ± 

0,37 

2,8 ± 0,24 1,9 ± 

0,20 

1,7 ± 0,11 

Linum 

crepitans 

17,2 ± 

0,48 

7,1 ± 

0,19 

7,1 ± 

0,37 

4,9 ± 

0,19 

2,8 ± 

0,22 

5,1 ± 0,11 

Linum 

hispanicum 

12,0 ± 

0,20 

4,2 ± 

0,15 

3,6 ± 

0,37 

2,2 ± 0,27 1,8 ± 

0,25 

1,2 ± 0,11 

Linum 

grandiflorum 

36,1 ± 

1,56 

5,9 ± 

0,37 

4,2 ± 

1,63 

4,2 ± 0,31 2,6 ± 

0,26 

2,9 ± 0,11 

Linum 

pubescens 

23,4 ± 

0,48 

2,9 ±  

0,25 

3,3  ± 

0,29 

2,1 ± 0,19 1,1 ± 

0,16 

0,6 ± 0,11 
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З даних таблиці і фотографії (рис.6.20) видно, що і бутони, і квітки 

досить великі, а діаметр квітки знаходиться в межах від  12 до 40 мм. 

 

Рис. 6.20  Порівняльння розміру, форми і забарвлення а) бутонів,  б) 

квіток, с) коробочок і насіння диких видів льону (зліва направо):                    

L. austriacum, L. narbonense, L. perenne, L. hirsutum, L. thracicum;                    

L. angustifolium, L. bienne, L. crepitans, L. hispanicum, L. grandiflorum,             

L. pubescens.  

Примітка. Власні фотографії автора 
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Більшість видів мають роздільні пелюстки. Відрізняються                     

L. hirsutum, L. thracicum, L. pubescens, в яких нігтики пелюсток зрослися. 

Завдяки цій особливості цвітіння в даних видів триваліше, а квітки 

тримаються на рослині майже до вечора.  

Як можна бачити з отриманих даних, найбільшу квітку (більше 38 мм) 

має L. hirsutum. Великою квіткою (більше 36 мм) виділяється і                        

L. grandiflorum, а  найдрібнішу квітку (12 мм) серед видів, що вивчаються, 

має L. hispanicum   (див. табл. 6.2). 

При дослідженні коливань показників діаметру квітки у досліджуваних 

видів ми спостерігаємо високу мінливість значень (рис. 6.21.). Як можна 

бачити на діаграмі, більша частина видів має квітку більшу, ніж у 

культурного льону, позначеного червоною лінією. 

 

 

Рис. 6.21 Показники діаметру квітки  досліджуваних диких видів льону 

в порівнянні з льоном олійним, (2011-2014 рр.) 

Примітка. Розроблено автором за результатами власних досліджень  
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Середнє значення діаметру квітки у багаторічних видів льону за роки 

досліджень склало 31,1 мм (рис. 6.22).  Перевищення над середнім значенням 

відмічено у L. thracicum та більш суттєве у L. hirsutum. 

 

 

Рис. 6.22 Відхилення від середнього значення (31,1 мм) діаметру квітки 

залежно від виду льону, мм  (2011-2014 рр.)  

Примітка. Побудовано автором за результатами власних досліджень. 

 

Ми вважаємо, що отримані нами результати вказують на перспективи 

ведення селекції в декоративному напрямку, де розмір квітки вважається 

основною ознакою для добору. 

Щодо середнього значення діаметру квітки у однорічних видів льону 

то воно склало 19,8 мм (рис. 6.23).  Перевищення над середнім значенням 

відмічене у L. pubescens та більш суттєве у  L. grandiflorum,   а найменшу 

квітку має вид L. hispanicum. 
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Рис. 6.23 Відхилення від середнього значення (19,8 мм) діаметру квітки 

залежно від виду льону, мм  (2011-2014 рр.)  

Примітка. Побудовано автором за результатами власних досліджень 

 

Як можна бачити з фотографій і таблиці, колекція, що вивчається, 

охоплює широкий спектр забарвлення квітки (див. рис.6.20). Більшість видів 

мають синьо-блакитне забарвлення – це L. austriacum, L. narbonense, L. 

perenne, L. angustifolium, L. bienne, L. hispanicum, L. crepitans. Характерним 

рожевим забарвленням пелюсток віночку відрізняється L. pubescens. Світло-

бузковим забарвленням квітки характеризуються виявлені нами  природні 

популяції L. hirsutum, а яскраво-червоною – Linum grandiflorum.  

Вид L. thracicum, єдиний з видів, що вивчаються, має жовте 

забарвлення квітки. На думку Joshua Mcdill, на відміну від синьоквіткових 

жовтоквіткові льони, менш представлені в східній   Євразії, і мають більшу  
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різноманітність в Америці і в Африці [289]. Біогеографія жовтоквіткових 

видів менш вивчена через їх більше географічне розсіювання, а краще 

вивченими є види поширені довкола Середземного моря, до яких відноситься 

і досліджуваний нами льон тракійський.  

Вид L. аustriacum має синьо-блакитну квітку, діаметром більше 30 мм, 

з п'ятьма незрослими пелюстками, відкритої форми, подібний до культурного 

льону.  

Ряду видів роду властива гетеростілія квіток, як пристосування до 

перехресного запилення. В основному це багаторічні види: L. perenne,       L. 

austriacum, L.narbonense, L. hirsutum, L. thracicum, а також однорічні види L. 

pubescens і L. grandiflorum. Нами відмічена і описана в даних видів диморфна 

гетеростілія [113, 116].  

Однорічні види, які таксономічно близькі до культурного льону        L. 

angustifolium, L. bienne, L. crepitans, L. hispanicum - гомостільни. Інші автори 

підкреслюють систему розмноження у видів роду Linum L, що розрізняється і 

вказують на особливу важливість цього явища, як для  видоутворення,  так і 

еволюції роду в цілому [245, 289, 298]. Саме ця особливість робить різні види 

льону дуже цікавим об'єктом для вивчення механізмів запилення і 

самонесумісності і  відкриває нові перспективи для міжвидової гібридизації і 

інтрогресії генів.  

Представлені види мають майже кулясту коробочку діаметром від 3 до 

7 мм. Як видно з рис. 6.20 практично у всіх видів коробочки сильно 

розтріскуються. За винятком L.bienne, який має слаборозтріскуючі коробочки 

і L. pubescens з  нерозтріскуючими, щільними коробочками.  

Насіння довгасте, плоске, гладке, від світло- до темно-коричневого 

кольору, дрібне. Льон культурний відноситься до дрібнонасінних культур, а у 

диких його родичів, показники маси 1000 шт. насіння значно менше.  

Так, лише у L. crepitans показники даної ознаки досягають 5 г. Також у 

L. grandiflorum насіння більше за останні види (майже 3 г), але істотно 
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менше, ніж у L. crepitans. У інших вивчених видів показники маси 1000 шт. 

насіння знаходяться в межах від 1,7 до 0,6 г.  

Досліджений нами розкид значень показників маси насіння (рис. 6.24.), 

показав, що жоден з досліджуваних видів не перевищив показників маси 

1000 шт. насіннин  льону олійного.  Всі досліджувані види мають насіння 

значно менше, що є негативним явищем для селекційної роботи. Однак, ми 

сподіваємося покращити цю ознаку під час проведення спрямованих доборів 

та застосування інших селекційних методів. 

 

 

Рис. 6.24 Показники маси 1000 насінин досліджуваних диких видів 

льону в порівнянні з льоном олійним, г (2011-2014 рр.) 

Примітка. Розроблено автором  

 

Середнє значення маси 1000  насінин у досліджуваних багаторічних 

видів за роки досліджень складало 1,18  г. Тільки види секції Linopsis       (L. 

austriacum,  L .perenne, L. narbonense) перевищують середні значення за цією 

ознакою. Інші досліджувані види стабільно мали значно нижчі показники за 

цією ознакою (рис. 6.25). 
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Рис. 6.25 Відхилення від середнього значення (1,18 г) маси 1000 

насінин залежно від виду льону, г  (2011-2014 рр.)  

Примітка. Побудовано автором за результатами власних досліджень 

 

Однорічні дикорослі види льну мали насіння з більшою масою, ніж 

багаторічні. Середнє значення за цією ознакою за роки досліджень складало 

2,18  г.  (рис. 6.26). Серед досліджуваних видів тільки L. crepitans відрізнився 

суттєвим перевищенням середнього значення. 

Встановлена нами подібність морфологічних ознак вказує на близькі 

філогенетичні взаємовідносини між цими видами. Так, більш 

розповсюдженим є синьо-блакитне забарвлення пелюсток віночку, 

характерне для культурного льону.  

Важливо відзначити, що в ході багаторічної генетико-селекційної 

роботи з льоном олійним, нами отримані, вивчалися і введені в селекційну 

практику різноманітні забарвлення пелюсток віночку, окрім характерної 
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блакитної, – білі, ясно-блакитні, фіолетові з різною інтенсивністю 

забарвлення, рожеві. 

 

 

Рис. 6.26 Відхилення від середнього значення (2,18 г) маси 1000 

насінин залежно від виду льону, г  (2011-2014 рр.)  

Примітка. Побудовано автором за результатами власних досліджень 

 

Важливо відзначити, що в ході багаторічної генетико-селекційної 

роботи з льоном олійним, нами отримані, вивчалися і введені в селекційну 

практику різноманітні забарвлення пелюсток віночку окрім характерної 

блакитної – білі, ясно-блакитні, фіолетові з різною інтенсивністю 

забарвлення, рожеві. 

Вивчені нами багаторічні види секції Adenolinum (L. perenne,                

L. austriacum і L.narbonense) мають близькі  морфологічні ознаки: вузьке 

шиловидне листя, синє забарвлення віночку, диморфну гетеростілію      
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квітки. Ockendon навіть вважає L. perenne and L. austriacum підвидами і 

вказує можливість природної і штучної гібридизації між ними. Інші автори 

також вказують на дану особливість і зв'язують її географічними розривами, 

які призвели до поступової диференціації популяцій і утворення нових 

таксонів, хоча ці географічні розриви не знайшли чіткого віддзеркалення в 

морфологічних ознаках [289, 298].  

Ряд вивчених нами ознаки виявляють певну фенотипову пластичність, 

це помітніше в ознаках габітусу, ніж у розмірі насіння     (рис. 6.27).   

 

 

Рис. 6.27 Коливання показників площі листкової пластинки, маси 1000 

насінин та діаметру квітки у досліджуваних диких видів льону, (2011-2014 

рр.) 

Примітка. Розроблено автором за результатами власних досліджень 

 

В ході досліджень нами відмічена часткова кореляція між    

кількісними ознаками.   Так, у крупних рослин  більше квітконосних стебел, 
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ширше листя, формується більше квіток і коробочок Такі варіації кількісних 

ознак,  на наш погляд, можна віднести до фенотипової пластичності. D. J. 

Ockendon вказує на те, що при вивченні більш дрібних таксономічних груп за 

даними ознаками часто відбувається «затушовування» прояву ознак габітусу 

через фенотипову пластичність [298]. За нашими спостереженнями, найбільш 

постійними ознаками, які практично не залежать від варіацій розмірів 

рослини, є діаметр квітки і розміри насіння, як лінійні, так і  маса 1000 шт. 

Тому ми відносимо їх до  генетично контрольованих видових відмінностей. 

 

6.4 Схрещуваність між деякими гетеростильними  видами льону 

 

Можливості традиційної селекції особливо обмежені при використанні 

зародкової плазми таксономічно неспоріднених і віддалених видів. 

Основною перешкодою при цьому є генетично детерміновані презиготичні і 

постзиготичні бар'єри.  

Для ряду диких видів льону характерна диморфна гетеростилія. Це 

особливість будови квітки, яка сприяє перехресному запиленню, а саме, 

неоднакова довжина стовпчиків і тичинкових ниток у квіток одного виду 

рослин (різностовпчастість). Вперше вона була помічена ще у 1848 році 

Планшоном [за 54] у льону багаторічного L. perenne, однак і досі є 

маловивченою [113, 119].  

Нами була проведена робота по з'ясуванню ступеня самофертильності 

різних морф деяких гетеростильних видів льону, а також схрещуваності між 

видами з урахуванням різноморфності батьківських компонентів. У роботу 

були включені рослини L. austriacum, з популяції, виділеної в Запорізькій 

області (далі L. austriacum  Зап.), і L. narbonense (з колекції ВІР) з квітками 

обох типів (рис. 6.28). І два диких  види з колекції ВІР  L. austriacum (далі L. 

austriacum ВІР) і L. lewisii, які мали тільки довгостопчикову форму.  
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                            а) 

 

                             б) 

Рис. 6.28 Зовнішній вигляд квіток L. narboensе з диморфною 

гетеростилією;  а) довгостовпчикова форма;  б) короткостовпчикова 

форма, 2004 р. 

Примітка. Власні фотографії автора 

 

Роботу проводили в зимовий період в умовах фітотрону. Кастрація 

здійснювалася у фазу забарвленого конуса бутону. Для з'ясування ступеня 

самофертильності вищезгаданих видів проводили наступні варіанти 

запилення: запилення довгостопчикових і короткостовпчикових квіток 

власним пилком, а також (за наявності обох форм) перезапилення довго- і 

короткостовпчикових квіток між собою в обох напрямах. Для визначення 

схрещуванності між видами запилення проводили з урахуванням 

довгостовбчиковості або короткостовбчиковості квіток. Запилення 

проводили свіжозібраним пилком в день кастрації. Згодом враховували 

кількість коробочок, що зав'язалися, і насіння в них. 

Встановлено, що примусове (в межах квітки) самозапилення у 

довгостопчикового зразка L. austriacum з колекції ВІР і обох форм                  

L. narbonense не привело до успіху (рис. 6.29). 
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Рис. 6.29 Ступінь самофертильності довго- і короткостовпчикових 

форм у деяких гетеростильних видів льону (2003-2004 рр.) 

Примітка. Розроблено автором за даними  [113] 

 

І у L. lewisii отримано лише 3,1 % коробочок і всього одна насінина, яка 

виявилася не схожою.  

Як видно з даних діаграми (рис. 6.28), лише при самозапиленні L. 

austriacum Зап. і довгостопчикова і короткостовпчикова форми зав'язали 

близько 10 % коробочок, в яких містилося схоже насіння. Результати 

запилень усередині вивчених видів були успішнішими при схрещуванні    
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між собою коротко- і довгостопчикових  форм  як в прямому, так і в 

зворотному напрямах (табл. 6.3).  

Таблиця 6.3 

Схрещуванність при міжвидовій гібридизації льону з урахуванням 

гетеростилії (2003-2004 рр.) 

Кількість 

запилень 

Отримано коробочок Отримано насіння Схожого насіння 

кіль- 

кість, 

шт. 

% від 

кількості 

запилень 

кіль-

кість,  

шт. 

% від 

максимально 

можливої 

кількості 

кіль- 

кість,  

шт. 

% від  

отриманого 

насіння 

L. austriacum Зап. × L. austriacum ВІР ♀ д.с .× ♂ д.с 

45 6 
13,3    

5,06 
20 33,3  2,22 19 

95,5   

1,03 

 L. austriacum Зап. × L. austriacum ВІР ♀ к.с. × ♂ д.с. 

40 15 37,5  2,42 88 58,7  2,46 12 13,4  1,70 

L. austriacum ВІР × L. austriacum Зап. ♀ д.с. × ♂ к.с. 

23 9 
39,1  

10,17 
10 11,1  2,07 10 100 

L. austriacum ВІР × L. austriacum Зап. ♀ д.с .× ♂ д.с. 

22 0 0 0 0 0 0 

Примітка: д.с. ‒ довгостопчикова форма; к.с. – короткостовпчикова форма. 

Примітка. Розраховано автором за даними  [113] 

 

У цьому випадку і у L. austriacum Зап. і у L. narbonense зав'язалось     

від 43 % до 90 % коробочок, в яких  формувалося від 21 % насіння у 

комбінації L. narbonense ♀ д.с. × ♂ к.с до до 53 % у комбінації L. austriacum 

Зап. ♀ д.с. × ♂ к.с. Помічено, що в комбінаціях де материнськими   

рослинами виступали довгостопчикові  форми відсоток завя’зуваності 

насіння і його схожість були вищими. 
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Отримані дані дозволяють припустити, що не в усіх гетеростильних 

видів льону довго- і короткостовпчикові форми є самостерильними.  

Ймовірно, серед них є і самофертильні види подібно L. austriacum Зап., у 

якого зав'язувалося життєздатне насіння при строгому (в межах квітки) 

самозапиленні як довго-, так і короткостовпчикових форм. 

Схрещування в межах виду L. austriacum були достатньо вдалими, що, 

імовірно, пояснюється частковою самофертильністю одного з двох зразків. 

Гібриди між L. austriacum Зап. обл. з L. austriacum ВІР були отримані не 

лише при використанні різних морф цих зразків, але і при схрещуванні 

довгостопчикових форм цих зразків. Лише у разі використання 

довгостопчикової форми L. austriacum ВІР в якості материнського 

компонента гібридне насіння не утворювалося. 

Дуже цікавими були результати міжвидової гібридизації між деякими 

дикими видами (табл. 6.4).  

Таблиця 6.4  

Схрещуванність при міжвидовій гібридизації льону з урахуванням 

гетеростилії (2003-2004 рр.) 

Кількість 

запилень 

Отримано коробочок Отримано насіння Схожого насіння 

кіль- 

кість, 

шт. 

від кількості 

Запилень, %  

кіль-

кість,  

шт. 

від 

максимально 

можливої 

кількості, % 

кіль- 

кість,  

шт. 

від  

отриманого 

насіння, % 

L. austriacum ВІР × L. narbonense ♀ д.с. × ♂ к.с. 

53 21 39,6 6,72 132 62,9  2,10 126 95,5  0,90 

L. austriacum ВІР × L. narbonense ♀ д.с .× ♂ д.с. 

18 0 0 0 0 0 0 

L. narbonense × L. austriacum ВІР ♀ к.с. × ♂ д.с. 

9 3 33,3  5,70 11 36,7  5,08 11 100 

L. narbonense × L. austriacum ВІР ♀ д.с .× ♂ д.с. 

6 0 0 0 0 0 0 
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продовження табл. 6.4 

L. narbonense × L. lewisii ♀ д.с .× ♂ д.с. 

5 1 20,0  7,85 0 0 0 0 

L. narbonense × L. lewisii ♀ к.с. × ♂ д.с. 

8 2 25,0  5,31 9 45,0  5,56 2 22,2  4,65 

L. lewisii × L. narbonense ♀ д.с. × ♂ к.с. 

74 4 5,4  2,60 20 50,0  1,84 19 95,0  0,80 

L. lewisii × L. narbonense ♀ д.с .× ♂ д.с. 

4 0 0 0 0 0 0 

L. lewisii × L. austriacum ВІР ♀ д.с .× ♂ д.с. 

31 0 0 0 0 0 0 

L. austriacum ВІР × L. lewisii ♀  д.с .× ♂ д.с. 

46 0 0 0 0 0 0 

Примітка: д.с. ‒ довгостопчикова форма; к.с. – короткостовпчикова форма. 

Примітка. Розраховано автором за даними  [113] 

 

Вони істотно залежали від особливості морф, які використовуваних в 

схрещуванні. Як у прямих, так і зворотніх схрещуваннях L. austriacum ВІР з 

L. narbonense і L. lewisii з L. narbonense лише при використанні в комбінації  

коротко- і довгостопчикової форм спостерігали формування життєздатного 

гібридного насіння. При схрещуванні довгостопчикових батьків в цих 

гібридних комбінаціях ні в одному випадку не утворилося не лише насіння, 

але і коробочки. Лише при схрещуванні в межах виду L. austriacum двох 

довгостопчикових зразків L. austriacum Зап. обл. з L. austriacum ВІР 

утворювалися гібридне схоже насіння. 

Багаторічні дикі види льону L. lewisii і L. austriacum і L. narbonense 

входять до групи з n = 9. Лише нещодавно вид L. narbonense стали   

відносити до групи з n = 10 [101]. В той же час отримані нами дані 

дозволяють сподіватися на результативність гібридизації між 
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гетеростильними видами при врахуванні форми батьківських компонентів 

схрещування. 

Узагальнення до розділу 6 

Незважаючи на те, що льон культурний (і олійний, і довгунець), як 

сільськогосподарська рослина вирощується вже дуже давно, в науковому 

плані він і досі залишається мало вивченою культурою. Ще менше 

досліджені його родинні види. В цьому напрямі відомі роботи                    D. 

J. Ockendon [298], Cullis C. [245], С. В. Юзепчука [228], А. А. Свєтлової [197], 

С. Н. Кутузової [91], Е. Н. Синської [200], які описували різноманітність 

диких видів льону та родинні зв’язки між ними, та низка робіт Jhala A. J. 

[270], Лях В. О., 2008 [116],  Лемеш В. А., 2005 [101], Муравенко О. В., 2010 

[140], Юркевич О. Ю., 2008 [229] щодо встановлення хромосомних чисел 

видів льону. 

В Україні дослідженням роду Linum L.  займалася О. М. Оптасюк. За 

результатами цієї роботи нею була захищена кандидатська дисертація [145] зі 

спеціальності «Ботаніка» та опубліковано у співаторстві монографію «Рід 

Linum L. у флорі України» [146]. 

Ми вперше в Україні зібрали колекцію з одинадцяти однорічних та 

багаторічних дикорослих видів льону, які відносяться до чотирьох секцій, і 

провели їхнє комплексне дослідження ex situ на відміну від інших 

досліджень, проведених in situ. В подальшому планується накопичення 

матеріалів, в тому числі отриманих із використанням сучасних методів 

вивчення рослинних об’єктів.  

На нашу думку, однорічні види льону є вдалими об'єктами для 

подальшого вивчення фундаментальних питань спеціальної генетики, 

оскільки мають всі практичні переваги у якості об’єкту  експериментальних 

досліджень, а саме – короткий вегетаційний період, самозапилення, високий 

рівень схрещуваності з культурним льоном, можливість вирощування як в 

лабораторних, так і в польових умовах при високій густоті рослин.  
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Як відомо, О. О. Жученко виділяє шість основних різновидів 

генетичних ресурсів: 1) дикі або бур’янисті родичі; 2) місцеві сорти; 3) 

покращена зародкова плазма; 4) елітна зародкова плазма; 5) генетичні 

колекції; 6) преадаптивна зародкова плазма [55]. Наша подальша робота буде 

спрямована на переведення диких видів льону, наявних в нашій колекції, в 3, 

4 та 6 групу генетичних ресурсів. 

 

Висновки до розділу 6 

 

1. На основі впроваджених методичних підходів для створення нового 

вихідного матеріалу льону олійного до Генетичного банку рослин України 

внесені лінії, які створені методом експериментального мутагенезу (4 зразки) 

і міжвидової гібридизації (2 зразки). Зібрано і зареєстровано робочу ознакову 

колекцію генофонду льону олійного за елементами продуктивності, яка 

включає 108 зразків, та спеціальну ознакову колекцію генофонду льону за 

білковими маркерами, яка включає 22 зразки. 

2. Зібрано колекцію з одинадцяти дикорослих видів льону, які 

відносяться до чотирьох секцій. Протягом багатьох років ex situ 

досліджувались їхні морфологічні ознаки і в результаті складені 

характеристики. У колекцію входять шість однорічних видів                           

L. angustifolium Huds.,  L. bienne Mill., L. hispanicum Mill., L. crepitans Dum.,  

L. grandiflorum Desf., L. pubescens Banks and Solander. Та  п’ять багаторічних 

видів льону L. austriacum L., L. hirsutum L., L. narbonense L., L. perenne L.,     

L. thracicum Degen. 

3. Встановлена самостерільність довго- і короткостовбчикових морф    

у виду L. narbonense і часткова самофертільность таких же морф у зразка        

L. austriacum, зібраного в Запорізької області. Виявлена також 

самостерільность довгостовбчикових морф у видів L. lewisii і L. austriacum    

з колекції   ВІР.   Результати   гібридизації   між   гетеростильнимі   дикими  
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видами льону істотно залежали від особливості морф, які використовували в 

схрещуванні. Схрещування були успішними, коли в них використовували 

різні морфи і невдалими ‒ при використанні лише довгостовбчикових форм. 

Отримано гібриди між  L. austriacum і L. narbonense, і між L. narbonense і     

L. lewisii як в прямому, так і в зворотньому напрямах. 

4. Виявлено, що гетеростильні види льону L. austriacum L.,                    

L. hirsutum L., L. narbonense L., L. perenne L., L. thracicum Degen,                     

L. grandiflorum Desf., L. pubescens – є цікавими об'єктами для вивчення 

механізмів запилення і самонесумісності,  що відкриє нові перспективи для 

міжвидової гібридизації та інтрогресії генів, а  однорічні гомостильні види L. 

angustifolium, L. bienne, L. hispanicum, L. crepitans – вдалими об'єктами для 

подальшого вивчення фундаментальних питань часної генетики культури. 

5. Згідно класифікації О. О. Жученко на теперішньому етапі  види L. 

austriacum, L. hirsutum, L. narbonense, L. thracicum, L. angustifolium, L. bienne, 

L. hispanicum, L. crepitans та L. pubescens слід відносити до першої групи. 

При більш  глибокому їх вивченні в напрямку пошуку цінних ознак, 

проведенні селекційної роботи із закріплення цих ознак в рослинному 

матеріалі, а також через залучення в цілеспрямовані  схрещування,  можливе 

їх переведення в  групи «покращена» та  «преадаптивна зародкова плазма». 

Види L. grandiflorum та L. perenne можуть бути віднесені до «елітної 

зародкової плазми», тому що вже використовуються в якості декоративних 

рослин. 

На основі результатів висвітлених у даному розділі здобувачем 

опубліковані наукові праці [113, 156, 160, 167, 171, 174, 305] та отримано 

свідоцтва Національного центру генетичних ресурсів рослин про реєстрацію 

зразків та колекцій генофонду рослин в Україні (додатки В.1-В7, Г.1, Г.2). 
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РОЗДІЛ 7 

 

СЕЛЕКЦІЙНА ЦІННІСТЬ ДИКИХ ВИДІВ ЛЬОНУ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ  ЇХНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ 

 

7.1 Особливості біохімічного складу насіння диких видів льону 

 

На наш погляд, пошук геноджерел в світовій колекції роду  Linum з 

різним біохімічним складом насіння і олії може істотно вплинути на розвиток 

всієї галузі льонарства в цілому завдяки створенню в майбутньому 

спеціалізованих сортів для різних галузей промисловості (медичної, харчової, 

хімічної). 

Широке різноманіття сфер вживання насіння льону вимагає від 

селекціонерів виведення сортів з різними біохімічними показниками, 

відповідними призначенню кінцевої продукції. Одним з етапів рішення цієї 

задачі  є виявлення внутрішньовидової різноманітності за  біохімічними 

ознаками.  На жаль, в селекційних програмах льону використовується досить 

обмежене різноманіття культури і перспективи поліпшення якості олії 

вирішальним чином залежать від розширення генетичної основи вихідного 

матеріалу для селекції. У цьому аспекті  залучення диких видів, які 

відрізняються значною різноманітністю багатьох ознак, через міжвидову 

гібридизацію є вельми актуальним напрямом.  

Великий теоретичний і практичний інтерес в зв'язку з цим мають 

відомості про біохімічний склад насіння диких видів льону. 

Результати наших досліджень показали, що зразки колекції диких видів 

льону характеризуються відносно широкою амплітудою мінливості за 

вмістом олії і білка (рис. 7.1). Так, вміст білка знаходиться в діапазоні 16-    

26 %. Найменша  кількість виявлена  у L. narbonense (16,8 %),  а найбільша ‒ 

у L. thracicum (25,8 %). Якщо порівнювати  види, що вивчаються, з льоном 

культурним, то у більшості диких видів вміст білка в насінні істотно нижчий, 
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ніж у льону олійного L. humile . Виключення складає лише L. thracicum, у 

якого цей показник на рівні культурного виду. 

 

 

 

Рис. 7.1 Мінливість біохімічних показників насіння у диких видів льону 

в порівнянні з культурним (2011-2014  рр). 

Примітка. Побудовано за результатами досліджень [159]. 

 

Як відомо, білки насіння льону характеризуються високою біологічною 

харчовою цінністю, яка залежить від кількості і співвідношення незамінних 

амінокислот. При порівнянні білків насіння льону з еталоном (стандарт 
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ФАО) був зроблений висновок про те, що льон може стати цінним резервом 

білка. Дефіцитними в ньому є лише лізин і метіонін. Харчова цінність білка 

насіння льону в бальній оцінці (казеїн прийнятий за 100) оцінюється в 92 

одиниці. Низькомолекулярний білок з насіння льону – хирудін – обумовлює 

сильну протівотромбову активність, а циклічний нанопептид 

циклолінопептід В характеризується сильною імунопригнічувальною дією. 

Саме тому в останні роки насіння льону все більше використовується як 

добавки в хлібопеченні при приготуванні інших продуктів дієтичного 

харчування [28, 116, 187]. 

Нами проведено визначення середньобагаторічного значення вмісту 

білка в насінні у наявному генофонді багаторічних видів льону (рис.7.2). 

 

 

Рис. 7.2 Відхилення від середнього значення (20,65 %) вмісту білка   

насінні багаторічних дикорослих видів льону, %. (середнє за 2011-2014  рр.) 

Примітка. Побудовано автором за результатами власних досліджень. 
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Згідно отриманих даних,  найбільш наближеним до середнього 

значення були показники вмісту білка у виду L. perenne. 

Як можна бачити з діаграми на рисунку 7.3, середнє значення вмісту 

білка у однорічних дикорослих видів льону вище ніж у багаторічних видів. 

 

 

Рис. 7.3 Відхилення від середнього значення (22,54 %) вмісту білка в 

насінні  однорічних дикорослих видів льону, %. (середнє за 2011-2014  рр.) 

Примітка. Побудовано автором за результатами власних досліджень. 

 

Найбільш наближеним до середнього значення були показники вмісту 

білка у виду  L. angustifolium. Найбільшим перевищенням середнього 

значення відзначився вид L. pubescens, а найменші показники отримано у     

L. hispanicum. 

Вміст олії в насінні – найважливіший показник для льону. У насінні 

сучасних комерційних сортів льону олійного міститься до 50 % олії. Згідно з 
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нашими результатами, всі вивчені дикі види містять істотно менше олії в 

насінні, ніж льон олійний – від 24 % до 41 %. Щонайближче за даним 

показником стоїть L. crepitans, який має більше 41 % олії. Такі показники 

олійності насіння характерні для селекційного матеріалу культурного льону і 

окремих сортів іноземної селекції. Тому вид L. crepitans, на наш погляд, 

можна віднести до цінного матеріалу для включення в міжвидову 

гібридизацію.   

Олійність інших диких видів  складає від 24 % до 35 %.( див. рис. 7.1, 

7.4). Середнє значення у багаторічних видів складає 30,22 %.  

 

 

Рис. 7.4 Відхилення від середнього значення (30,22 %) вмісту олії в 

насінні  багаторічних дикорослих видів льону, % (середнє за 2011-2014  рр.) 

Примітка. Побудовано автором за результатами власних досліджень. 
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Найбільший вміст олії серед досліджуваних видів відзначено у             

L. narbonense, а найменший – у L. hirsutum.   

Як видно з даних діаграми на рисунку 7.5, середній вміст олії в насінні 

однорічних дикорослих видів льону за роки досліджень становив 32,2 %. 

 

 

Рис. 7.5 Відхилення від середнього значення (32,20 %) вмісту олії в 

насінні однорічних дикорослих видів льону, % (середнє за 2011-2014  рр.) 

Примітка. Побудовано автором за результатами власних досліджень. 

 

Значеннями олійності близькими до середнього показника 

характеризувався  вид L. angustifolium. Значення нижче середнього виявлено 

у L. grandiflorum та L. pubescens. А показники вище середнього значення 

отримано у видів L. crepitans, L. pubescens та L. bienne. Для виду L. crepitans 

перевищення середнього значення було найсуттєвішим. 
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Характерною особливістю насіння льону є вміст олії у всіх частинах 

насінини. Така велика спадкова мінливість олійності між різними видами, 

ймовірно, обумовлена різним співвідношенням тканин в насінні різних 

генотипів.  

Згідно з детальним аналізом проведених раніше досліджень 

вітчизняних і зарубіжних авторів за вмістом олії в різних частинах і тканинах 

насіння культурного льону, приведеним А. Б. Дьяковим в своїй монографії 

[52], встановлено, що основна частина із загальної маси олії, що міститься в 

насінні льону, 74 % ‒ знаходиться в сім'ядолях, 4,4 % – в осі зародка і 21,6 % 

‒ в ендоспермі з оболонкою, а олійність цих частин насінини склала 51,0, 

44,9 і 22 %, відповідно.  

За нашими спостереженнями, взагалі багаторічні види відрізняються 

від однорічних,  меншим вмістом, як білка, так і олії. Ймовірно, це пов'язано 

зі значно меншими розмірами насіння. При малому розмірі насіння частка 

ядра зменшується, при цьому збільшується доля насіннєвої оболонки і тому 

усереднена олійність тканин насінини знижується. До подібного висновку 

прийшли і інші дослідники при вивченні насіння культурного льону. 

Відмічено, що генотипова мінливість олійності насіння льону може бути 

пов'язана з великим розміром і обумовлено це збільшенням площі поверхні 

по відношенню до маси при зменшенні розмірів  (цит. за Дьяковим А.Б., 

2006) [52].  

Як можна бачити з результатів досліджень, усі дикі види льону, що 

вивчали, характеризуються дрібним насінням з масою 0,6-5,0 г. Так, у            

L. pubescens, L. hirsutum  і L. thracicum цей показник менше 1 грама. Насіння 

більшого розміру мають види L. crepitans і L. grandiflorum, але і вони істотно 

менші за розмірами, ніж насіння льону культурного.  

Жирнокислотний склад тригліцеридів насіння досить постійний для 

кожного виду рослин. У наших дослідженнях в цілому усі дикі види, що 

вивчались, мали жирнокислотний склад олії характерний для роду          

Linum (таблиця.7.1).  
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Таблиця 7.1  

Мінливість вмісту жирних кислот в олії насіння диких і культурного 

видів льону (2011-2014  рр.) 

Вид 
Вміст жирних кислот в олії, % 

пальмітинова стеаринова олеїнова лінолева ліноленова 

Багаторічні види 

L. austriacum   3,52 1,53 19,35 20,07 55,53 

L. hirsutum   2,78 0,83 12,24 20,78 63,37 

L. narbonense  3,40 0,97 16,42 18,68 60,53 

L. perenne   3,85 1,23 20,77 22,07 52,08 

L. thracicum   4,00 1,4 18,32 59,48 16,80 

Однорічні види 

L. angustifolium  6,15 4,78 20,30 15,56 53,21 

L. bienne    6,67 5,6 18,14 14,60 54,97 

L. crepitans   5,64 3,39 16,95 14,74 59,28 

L. hispanicum   7,83 7,41 18,81 11,74 54,11 

L. grandiflorum   5,00 3,38 24,02 10,77 56,83 

L. pubescens   6,74 2,78 13,80 13,40 63,28 

L. humile (К), 

льон олійний 

6,12 4,09 21,34 14,98 53,47 

НІР05 0,44 0,57 1,74 0,97 2,67 

Примітка. Отримано автором за результатами досліджень [159]. 

 

Відомо, що переважаючою жирною кислотою олії льону культурного  є 

ліноленова кислота, а її вміст в комерційних сортах варіює в досить широких 

межах – від 47 % до 71 % і навіть більше. Завдяки цій специфічній 

особливості жирнокислотного складу олії льон виділений в особливий лінум-

тип [51]. Вміст же насичених жирних кислот пальмітинової (С16:0) і 

стеаринової (С18:0), на відміну від ненасичених олеїнової (С18:1), лінолевої 

(С18:2) і ліноленової (18:3), знаходиться в межах 4-6 % кожна. 

У диких видів цей показник істотно відрізняється і варіює від 2,8 % до 

7,8 % за пальмітиновою і від 2,8 % до 7,5 % – за стеариновою кислотами. 

Великою мінливістю за вмістом характеризувалися і інші жирні кислоти: 
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олеїнова (12-24 %) і лінолева (11-59 %). При цьому в селекційних лініях і 

комерційних сортах олійного льону вміст лінолевої кислоти знаходиться на 

рівні 10-15 %. 

За результатами досліджень (див. табл.7.1) багаторічні види мають у 

своєму складі істотно менші показники насичених жирних кислот і великий 

вміст ненасичених кислот, особливо ліноленової. Вид L. hispanicum  

відрізняється підвищеним вмістом в олії насичених жирних кислот (7,83 % 

пальмітинової і 7,41 % стеаринової), а L. grandiflorum – олеїнової (24,02 %). 

Це дозволяє розглядати їх в генетико-селекційній роботі з льоном в якості 

донорів цих цінних ознак. 

Виявлено, що багаторічні види відрізняються від однорічних меншим 

вмістом насичених жирних кислот. В усіх видах, що вивчали, найменші 

показники має стеаринова кислота, при цьому у багаторічних видів її вміст 

знаходиться в межах від 0,83 % до 1,53 %, а у багаторічних – від 2,78 % до 

7,41 %. Найменша сумарна кількість насичених жирних кислот 3,61 % 

виявлений у L. hirsutum.  

Як можна бачити, з даних представлених в таблиці 7.1, однорічні види 

містять менше лінолевої кислоти від 10 % до 16 %, тоді як у багаторічних 

видів її кількість складає від 18 % до 22 %, з максимальним вмістом у 

L. thracicum.  

Згідно зі встановленою схемою основних етапів біосинтезу жиру в 

насінні льону [51], синтез жирних кислот відбувається не паралельно, а 

послідовно. Ймовірно, багаторічні види мають вищі швидкості реакцій на 

перших трьох етапах, що і обумовлює нижчі показники насичених кислот.  

Нами виявлено, що у L. thracicum  вміст лінолевої кислоти досягає 

майже 60%. На наш погляд, це дуже цікавий факт, у зв'язку з цілющими 

властивостями лляної олії, яка визначається, передусім, високим вмістом в 

ній біологічно активних ессенціальних незамінних поліненасичених жирних 

кислот – лінолевої і ліноленової. Тому цей вид, має перспективи як 

геноджерело для перенесення генів, контролюючих цю цінну ознаку. 
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На представленій діаграмі (рис. 7.6) візуалізована різниця у вмісті 

різних жирних кислот у вивчених диких видів.  

 

 

Рис. 7.6 Співвідношення жирних кислот в олії деяких видів льону, 

2011-2014 рр.  

Примітка. Побудовано за результатами досліджень [159]. 

 

Жирнокислотний склад тригліцеридів насіння досить постійний  для 

кожного виду рослин, проте селекцією його можна змінити. Саме тому, на 

наш погляд, необхідно ширше включати в селекційну роботу однорічний вид  

L. hispanicum  як донор підвищеного вмісту насичених жирних кислот. Також 

перспективним для міжвидової гібридизації є і L. crepitans, який має досить 

високі показники олійності і крупніше насіння. Ці види є 
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близькоспорідненими з L. humile, входять до однієї групи n=15 і схрещування 

з ними вдаються цілком успішно.  

Вид L. grandiflorum  цікавий підвищеним вмістом олеїнової кислоти. І 

хоча цей вид звичайним шляхом не схрещується з льоном культурним, проте 

успішно вирощується як декоративна рослина і цілком придатний в 

перспективі для вирощування і використання у виробництві. 

 

7.2 Види  роду Linum для використання в декоративному 

озелененні 

 

Нами проведено вивчення біологічних особливостей і декоративних 

ознак диких видів льону з нашої колекції для визначення перспектив їх 

використання в квітковому озелененні. 

Забарвлення квітки і її стійкість серед інших ознак в шкалі 

декоративності квіткових рослин в селекційній роботі займає домінуюче 

положення. Тому, саме ознаки декоративності квітки досліджуваних видів 

були визначальними для більш поглибленого вивчення цих видів з метою 

використання в озелененні.  

Як можна бачити (рис. 7.7), три з п'яти багаторічних видів, що вивчали 

L. austriacum (а), L. narbonense (б) і L. perenne (в) мають  синьо-блакитну 

квітку з п'ятьма незрослими пелюстками, відкритої форми, подібну до 

культурного льону. Встановлено, що при досить близьких морфологічних 

ознаках квітки і листка цих трьох диких багаторічних видів, L. austriacum 

характеризується більшою квіткою (більше 30 мм), а вид L. narbonense – має 

найменший діаметр квітки і найбільш насичене синє забарвлення (табл. 7. 2). 

Найбільшу квітку (більше 38 мм) має L. hirsutum (табл. 7.2). Цей вид 

вирізняється і характерним світло-бузковим забарвленням квітки. А вид  

L. thracicum, єдиний з видів, що вивчаються, має жовте забарвлення квітки. 

Види L. hirsutum і L. thracicum, на відміну від інших, мають пелюстки квітки, 

зрослі нігтиками біля основи.  
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                        Linum austriacum                                   Linum narbonense 

          

                    Linum perenne                                          Linum hirsutum 

      

      Linum thracicum                                                     Linum grandiflorum 

Рис. 7.7.  Зовнішній вигляд  рослин і  квітки диких видів льону 

Примітка. Власні фотографії автора 

 

Найбільшу квітку (більше 38 мм) має L. hirsutum (табл. 7.2). Цей вид 

вирізняється і характерним світло-бузковим забарвленням квітки. А вид        

L. thracicum, єдиний з видів, що вивчаються, має жовте забарвлення квітки. 
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Види L. hirsutum і L. thracicum, на відміну від інших, мають пелюстки квітки, 

зрослі нігтиками біля основи.  

Дикі види роду Linum квітнуть впродовж дня набагато довше, ніж 

культурний  льон.  Уранці зі сформованих  бутонів з'являються свіжі   яскраві 

квітки, які в другій половині дня втрачають інтенсивність забарвлення, 

підсихають і обсипаються, але відбувається швидке формування нових 

численних бутонів. 

Таблица 7.2 

Ознаки декоративності квітки і листка  диких видів льону, середнє   

2011-2014 рр. 

 

Вид 

Квітка Лист 

забарвлення,  

форма 

діаметр,  

мм 

забарв-

лення 

довжин, 

мм 

ширина, 

мм 

L. austriacum 

Синьо-блакитна, 

біла,  

форма відкрита 

31,0 ± 

1,37 

блакитно-

зелена 

22,0 ± 

0,33 

1,9 ± 

0,07 

L. hirsutum 

Світло-бузкова, 

форма відкрита, 

зрослі в основі 

пелюстки 

38,7 ± 

0,93 

яскраво-

зелена з 

опушення

м 

36,2 ± 

0,88 

10,0 ± 

0,11 

L. narbonense 
Синя, 

форма відкрита 

25,7 ± 

2,45 

блакитно-

зелена 

21,3 ± 

0,65 

1,6 ± 

0,07 

L. perenne 
Синьо-блакитна,  

форма відкрита 
28,2 ± 

1,72 

блакитно-

зелена 

22,1 ± 

0,91 

1,9 ± 

0,09 

L. thracicum 

Жовта 

форма відкрита, 

зрослі в основі 

пелюстки 

32,1 ± 

2,43 

темно-

зелена 

38,5 ± 

1,07 

7,6 ± 

0,15 

L. 

grandiflorum 

Малинова, яскра-

во-червона, роже-

ва, абрикосова, 

ясно-абрикосова, 

біла,  

форма відкрита, 

зірчаста,гвоздичка 

35,0 ± 

0,48 
зелена 

33,7 ± 

1,22 

6,0 ± 

1,00 

Примітка. Отримано автором за результатами досліджень [163]. 
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Що стосується L. grandiflorum, то, він відрізняється  від більшості 

диких видів льону, у нього квітки залишаються свіжими весь день. 

На відміну від багаторічних видів льону L. grandiflorum вже достатньо 

давно залучений в  селекційну роботу [116]. В останні роки у нього створені 

високодекоративні сорти, які відрізняються не тільки забарвленням, але і 

формою. На теперішній час крім сортів з  малиновими і ясно-червоними 

квітками існують сорти з рожевим, абрикосовим, ясно-абрикосовим і білим 

віночком (рис. 7.7, 7.8) [додатки Б.3, В.6]. 

 

 

Рис. 7.8. Зовнішній вигляд рослин льону великоквіткового  сорту 

Вогник у другій половині дня.  

Примітка. Власна фотографія автора 

 

Різноманіття забарвлення дозволяє вивчати генетику цієї ознаки. 

Інтенсивна селекційна робота з цим видом привела до появи нових форм 

квітки. Так, виділені зразки з формою квітки «зірочка» і «гвоздичка» [285]. 

Форма, розмір і колір листової пластинки також є цінними ознаками 

для декоративного озеленення території, оскільки більше листя рослин 
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робить композицію заповненою і яскравою. Усі багаторічні дикі види льону 

мають розвинену вегетативну частину рослини, тому привертають увагу не 

лише в період цвітіння, але до і після нього.  

Найбільше листя яскравого зеленого кольору має L. hirsutum. Крім 

того, цей вид характеризується наявністю на листках сріблястого опушення, 

що  доповнює ніжне забарвлення великої квітки. Вид L. thracicum також має 

велике, широке листя  темно-зеленого кольору. Зелене, велике, широке листя 

характерне для L. grandiflorum. Види з секції Adenolinum характеризуються 

блакитно-зеленим  вузьким, гострим листям, що нагадує голочки.  

Важливими показниками, якими користується дизайнер при виборі 

рослин для озеленення територій, є не лише забарвлення квітки, але також 

період і рясність цвітіння, висота і габітус рослини, що визначає загальний 

естетичний вигляд клумби. Для підтвердження декоративних якостей диких 

видів льону нами були проведені відповідні дослідження (таблиця.7.3).  

Таблиця 7.3 

Ознаки декоративності вегетативної сфери рослин диких видів льону, 

середнє 2011-2014 рр. 

Вид Період цвітіння 
Висота куща, 

см 

Діаметр 

куща, 

см 

Кут 

нахилу 

квітконосу 

L. austriacum 
початок травня-

червень 
47,4 ± 0,83 60,0 ± 1,68 60,5 ± 3,50 

L. hirsutum 
середина травня-

червень 
74,6 ± 4,31 54,5  ± 4,20 45,0 ± 5,50 

L. narbonense 
початок травня-

червень 
53,7 ± 0,93 42,9 ± 2,02 35,5 ± 4,50 

L. perenne 
початок травня-

червень 
58,8 ± 0,51 57,0 ± 1,61 20,5 ± 5,50 

L. thracicum 
початок червня-

липень 
36,0 ± 1,68 38,3 ± 2,10 70,0 ± 2,50 

L.grandiflorum 
середина 

червня-вересень 
46,8 ±2,65 22,5 ± 2,15 30,0 ± 3,50 

Примітка. Отримано автором за результатами досліджень [163]. 
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Як і більшість видів роду Linum, види, що вивчали, починають цвітіння 

навесні. L. austriacum, L. narbonense, L. perenne зацвітають на початку травня, 

а L. hirsutum ‒ в середині цього місяця. Більш пізній початок цвітіння 

характерний для L. thracicum. Цвітіння усіх видів триває близько місяця, а 

при додатковому поливі навіть довше. Для льонів секції Adenolinum 

характерне ремонтантне цвітіння восени, хоча і не таке рясне як навесні. 

Однорічний L. grandiflorum цвіте майже усе літо, аж до осені. 

Проведені дослідження показали, що серед видів, що вивчаються, 

найвищий і більший кущ має L. hirsutum і тому може бути як другорядним 

компонентом композиції, так і центром невеликих клумб.  

Як і більшість видів роду Linum, види, що вивчали, починають цвітіння 

навесні. L. austriacum, L. narbonense, L. perenne зацвітають на початку травня, 

а L. hirsutum ‒ в середині цього місяця. Більш пізній початок цвітіння 

характерний для L. thracicum.  

Найбільш "компактний" кущ (36,0 см і 38 см, відповідно) має 

L. thracicum. Багаторічні види секції Adenolinum варіюють за висотою і 

діаметром куща в межах 40-60 см. При цьому, серед них L. perenne - 

найвищий  і "стрункий", а L. narbonense ‒ "найкомпактніший". Зважаючи на 

таку різницю в габітусі рослин видів, що вивчаються, можна рекомендувати 

використання L. thracicum і L. narbonense на альпійських гірках, а більш 

високі L. hirsutum, L. austriacum і L. perenne ‒ в якості рослин другого 

(заднього) плану. Крім того, усі види, що вивчаються, дуже ефектні в 

групових посадках, наприклад, в центрі композиції або розташовані великою 

асиметричною групою на клумбі.  

Останнє повною мірою відноситься і до L. grandiflorum, що є однією з 

самих невибагливих клумбових рослин. У нього залежно від сорту при 

відносно невеликому діаметрі куща висота рослин варіює від 40 до 60 см. 

За тривалістю цвітіння, красою форм, яскравістю забарвлень види  

роду Linum є досить багатою і різноманітною групою. Види льону мають 

різноманітне забарвлення як квітки в цілому (табл. 7.4), так і окремих його 
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структурних елементів.  

Серед багаторічних є види з фіолетовим (L. violascens), рожевувато-

бузковим (L. tenuifolium) і синім (L. euxinum, L. odorum, L. amurense, L. 

altaicum) забарвленням вінчика. Цікавий вид L. Komarovii, у якого віночок 

світло-бузкового  кольору  з  перламутровим  відтінком  по  краю, а  молоді  

Таблиця 7.4 

Морфологічні ознаки квіток  деяких диких видів льону (2006-2008 рр.) 

Види Забарвлення віночку 
Діаметр 

квітки, мм 

Період 

цвітіння 

L. tenuifolium рожево-бузкова або рожева 27,0 ±1,00 Червень-серпень 

L. violascens фіолетова 21,3 ± 0,42 
середина травня - 

середина серпня 

L. decumbens малинова або рожева 
14,0 ± 0,45 

середина травня -  

липень 

L. euxinum синя 
28,0 ± 0,49 

середина травня -

липень 

L. Komarovii світло-бузкова 28,0 ± 0,44 
середина травня - 

липень 

L. odorum синя 
27,9 ± 0,43 

середина травня  

середина липня 

L. amurense синя 
24,7 ± 0,48 

середина травня  

липень 

L. altaicum синя 
23,2 ± 0,55 

середина травня -

липень 

Примітка. Отримано автором за результатами досліджень [164]. 

 

бутони білого кольору, що набувають бузкового забарвлення лише перед 

розпусканням. 

Відцвітання квіток, що розкрилися, у L. usitatissimum спостерігається о 

10-12 годині, а у інших  видів льону впродовж дня. Дикі види роду Linum 

цвітуть набагато довше впродовж дня, ніж культурний льон. Уранці з 

сформованих бутонів з'являються свіжі яскраві квітки, які в другій половині 

дня втрачають інтенсивність забарвлення, підсихають і обсипаються, але 

відбувається швидке формування нових численних бутонів. 

Види, що вивчаються, відрізняються і за розміром квітки. Досить 
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великі квітки (25-30 мм) відкритої форми мають, L. Komarovii, L. tenuifolium, 

L. euxinum, L. odorum. Інші види мають дрібніші квітки, але відрізняються 

рясним цвітінням. 

Багаторічні види льону мають середню висоту стебла 50-60 см. Це 

напівчагарники з сидячим черговим або супротивним, суцільно крайнім 

листям, пагони густо облистяні, листки м'які, ланцетоподібні.  

За характером листя можна виділити L. tenuifolium (льон тонколистий). 

У нього листя вузьке, жорстке і гостре, таке, що нагадує голочки. За  

забарвленням листя відрізняються також  L. Komarovii, що має листя 

зеленого кольору (табл. 7.5). 

Таблиця 7.5 

Морфологічні ознаки вегетативної частини деяких диких видів льону 

(2006-2008 рр.) 

Вид Висота стебла,  

см 

Характеристика  

листків 

Забарвлення 

листків 

L. tenuifolium 50,3 ± 1,25 Жорсткі, гострі Синьо-зелене 

L. violascens 40,5 ± 3,41 
М'які, 

ланцетоподібні 

Синьо-зелене 

L. decumbens 40,7 ± 2,15 М'які, 

ланцетоподібні 

Болотно-зелене 

L. euxinum 40,1 ± 4,56 М'які, 

ланцетоподібні 

Синьо-зелене 

L. Komarovii 60,3 ± 2,74 
М'які, 

ланцетоподібні 

Зелене 

L. odorum 60,9 ± 3,11 М'які, 

ланцетоподібні 

Синьо-зелене 

L. amurense 50,7 ± 2,18 М'які, 

ланцетоподібні 

Синьо-зелене 

L. altaicum 60,5 ± 3,07 М'які, 

ланцетоподібні 

Синьо-зелене 

Примітка. Отримано автором за результатами досліджень [164]. 

 

Крім того, представники роду Linum мають стійкість до посухи і інших 

несприятливих природних чинників і їх можна висаджувати на відкритих 

сонячних місцях. При поливі довго зберігається декоративний вид рослин. 
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Для створення квіткових довготривалих композицій з використанням диких 

видів льону треба звертати увагу на сезонну декоративну динаміку різних 

видів.  

На рис. 7.9  наведено  дати  початку та завершення цвітіння видів, які  

 

Рис. 7.9 Схема періодів цвітіння досліджуваних дикорослих видів 

льону 

Примітка. Авторська розробка  

 

досліджували, і зазначено забарвлення квітки. Як можна бачити, більшість 

видів починає цвітіння достатньо рано весною, на початку, або всередині 

травня. 
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Як раз, в цей період асортимент квітучих рослин обмежений. На нашу 

думку, більш широке використання багаторічних видів льону в 

декоративному озелененні українських міст сприятиме покращанню їх 

екологічного стану та естетичної привабливості (див. рис. 7.7, рис. 7,10). 

 

 

Рис. 7.10  Зовнішній вигляд  рослин  різних багаторічних видів льону 

на початку вегетації навесні. 

Примітка. Власна фотографія автора 

 

Задля створення композицій з використанням диких видів як елементів 

декоративних створюваних насаджень дуже важливим є добір видів з 

урахуванням їх морфологічних ознак та біологічних особливостей.  

Така інформація про особливості цвітіння надасть можливість 

створювати  композиції з більш тривалим  періодом цвітіння, де квіти одного 

виду будуть змінюватися рясним цвітінням іншого виду. 

Узагальнення до розділу 7 

У розділі 6, як перспективний напрямок нашої подальшої роботи, 

зазначено переведення диких видів льону з групи «дикі родичі» до інших 
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груп генетичних ресурсів, таких як «покращена зародкова плазма» та «елітна 

зародкова плазма». Для цього необхідно виявити у них корисні ознаки і 

встановити можливі напрямки їхнього використання. Втім,  наукових робіт в 

цьому напрямку вкрай мало. 

В монографії  О. О. Жученко мол. та Т. О. Рожміної «Мобилизация 

генетических ресурсов льна» [56] у 2000 році представлено інформацію про 

створення та підтримання польового банку в живому вигляді ex situ диких 

видів льону. Пізніше, у 2004 р.,  у своїй докторській дисертації Т. О. Рожміна 

[186] вказала, що серед дикорослих форм льону нею відібрано зразки, які 

придатні для застосування в декоративному озелененні в умовах 

Нечорноземної зони РФ.  

М. О. Каляєвою розроблена ефективна система агробактеріальної 

генетичної трансформації льону-довгунця і двох диких видів [66] з метою 

отримання льону-довгунцю, стійкого до гербіциду фосфінотрицину 

(BASTA).  Авторкою підкреслюється, що колекція дикорослих диких видів 

льону практично не задіяна, хоча може слугувати потенційним джерелом 

генів стійкості до хвороб. 

В Україні С. В. Міщенко та Л. М. Кривошеєвою в Інституті луб’яних 

культур [291] було досліджено частоту, інтенсивність калусо- й органогенезу 

та ефективність мікроклонального розмноження  різних видів льону. Автори 

підкреслюють, що  багато видів роду Linum в умовах in vitro невивчені, і 

вважають, що розробка цього напрямку допоможе в селекції створювати 

новий вихідний матеріал із  сомаклональною мінливістю. 

Проведене нами вивчення селекційної цінності диких видів льону 

показало  беззаперечні перспективи використання багаторічних видів льону в 

якості декоративних рослин. Крім того, ми вважаємо,  що досліджувані види 

льону є резерватом генів цінних біохімічних ознак, на що вказує досліджений 

нами біохімічний склад насіння. 

Зважаючи на зростання зацікавленості дослідників до вивчення і 

практичного застосування дикорослих видів льону, необхідно поглиблювати 
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даний напрямок дослідження і в Україні. В цьому ми вбачаємо наше 

завдання на найближчу перспективу. 

 

Висновки до розділу 7 

 

При дослідженні великої групи дикорослих багаторічних видів роду 

Linum  виявлено, що кожен з досліджуваних видів являє собою цінний ресурс 

для подальшої генетико-селекційної роботи. Особливої уваги заслуговують 

два напрями використання досліджуваних видів: біохімічні показники 

насіння та використання в декоративному озелененні. 

1. Встановлено, що зразки колекції диких видів льону 

характеризуються відносно широкою амплітудою мінливості за вмістом олії і 

білка. Вміст білка знаходиться в діапазоні 16-26 %. Найменша кількість 

виявлена у L. narbonense, а найбільша – у L. thracicum. Якщо порівнювати  

види, що вивчаються, з льоном культурним, то у більшості диких видів вміст 

білка в насінні істотно нижчий, ніж у L. humile. Виключення складає лише   

L. thracicum, у якого цей показник на рівні культурного виду. 

2. Виявлено, що показники олійності насіння досліджуваних диких 

видів знаходились в межах 24,6-41,2 %, що істотно нижче ніж у льону 

олійного. Щонайближче за даним показником стоїть L. crepitans,  найменші 

показники вмісту олії відмічено у L. hispanicum.   

3. Доведено, що досліджувані дикі види мали жирнокислотний склад 

олії, характерний для культурного льону, з переважанням ліноленової 

кислоти. При цьому багаторічні види відрізняються від однорічних меншим 

вмістом насичених жирних кислот. Вид L. hispanicum відрізняється 

підвищеним вмістом в олії насичених жирних кислот (7,83 % пальмітинової і 

7,41 % стеаринової), а L. grandiflorum ‒ олеїнової (24,02 %), а L. thracicum – 

лінолевої кислоти. Це дозволяє розглядати їх в генетико-селекційній роботі з 

льоном в якості донорів цих цінних ознак. 
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4. За результатами комплексної оцінки біологічних особливостей і 

декоративних ознак  диких видів льону виявлено, що діаметр квітки 

змінюється від 38 мм у L. hirsutum до 14,0 мм у L. decumbens. Спектр 

забарвлення квітки включає ясно-бузкову, синьо–блакитну, синю, білу, 

фіолетову, рожеву і жовту. Всі досліджувані дикі види, характеризуються 

високою декоративністю вегетативної сфери рослин. Встановлено, що 

найвищий (75 см) і більший кущ (діаметром більше 54 см) має L. hirsutum, а 

«найкомпактніший» (36,0 см і 38,0 см) сформований «куртинами»                 

L. thracicum.  

5. Зважаючи на велику квітку (більше 20 мм) і яскраве забарвлення, на 

наш погляд, багаторічні види L. austriacum L., L. hirsutum L., L. narbonense L., 

L. perenne L., L. thracicum Degen є перспективними для використання в 

ландшафтних композиціях і декоративному озелененні. Пропонується  

використовувати  L. thracicum і L. narbonense на альпійських горках і 

скельних садах, а вищі L. hirsutum, L. austriacum і L. perenne ‒ як  рослини 

заднього плану. Після завершення періоду цвітіння багаторічні дикі види 

льону зберігають естетичну привабливість вегетативної частини, що є 

позитивною характеристикою при використанні. Всі види, що вивчаються, 

дуже ефектні в групових композиціях. 

6. У однорічного виду L. grandiflorum створений високодекоративний 

сорт, який відрізняється забарвленням віночку. Інтенсивна селекційна робота 

зробила з цього виду популярну, поширену декоративну рослину. 

Подальші дослідження дозволять вирішувати питання спеціальної 

генетики, еволюції та філогенії культури. А з практичної точки зору розкриє 

можливості залучення їх у селекційні програми, в профілактичну медицину, 

в квітникарство та інші галузі промисловості.  

На основі результатів, висвітлених у даному розділі, здобувачем 

опубліковані наукові праці [115, 159, 163, 164] і отримані авторські свідоцтва 

на сорт льону великоквіткового [додатки Б.3, В.6]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення 

важливої наукової проблеми з розробки теоретичних основ  селекції льону 

олійного, спрямоване на підвищення врожайності і поліпшення якості олії 

шляхом отримання нового селекційного матеріалу традиційними і новітніми 

методами, використання параметральної моделі сорту, удосконалення схеми 

селекційного процесу, розширення генетичних ресурсів та збагачення 

генофонду культури для підвищення ефективності селекційної роботи. 

Створено високопродуктивні сорти з високою олійністю і різним 

жирнокислотним складом олії, що має суттєве значення для 

сільськогосподарського виробництва України та розвитку спеціальної 

селекції льону олійного.  

На основі встановлених наукових положень можна зробити такі 

висновки. 

1. Вперше розроблено і науково обґрунтовано оптимальні параметри 

моделі сорту льону олійного за біологічними, господарсько-цінними і 

морфологічними ознаками, які дозволять збільшити ефективність відбору 

нових генотипів і більш цілеспрямовано проводити селекцію до умов Степу 

України. Розроблена модель сорту льону олійного передбачає формування 

біотипу, який здатний перевищити за врожайністю існуючі сорти на 25-30 %.   

2. За результатами порівняльного аналізу існуючих сортів встановлено, 

що для ґрунтово-кліматичних умов Степу України, згідно запропонованої 

моделі, для формування урожаю на рівні 2,5 т/га і більше, сорти льону 

олійного, які будуть створюватись, повинні мати наступні  параметри ознак: 

тривалість вегетаційного періоду – 91-95 діб, посухостійкість – не менше 4 

балів; висота рослини – від 52 до 62 см; кількість стебел – 3-4 шт.; маса 

насіння з 1 рослини – 0,70-0,85 г при масі 1000 насінин не менше 8,5 г. 

Показники олійності модельного сорту мають бути вище 48 % і сорт повинен 

мати морфологічну маркерну ознаку.  
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3. Серед сортів льону олійного селекції ІОК та ЗНУ найбільш близьким 

до заданої моделі був сорт Водограй. З великої групи інших сортів виділені 

сорти Айсберг і Золотистий, що характеризуються комплексом господарсько-

корисних ознак та відповідають ряду показників розробленої моделі. 

Перспективним напрямом буде створення генотипів, які об'єднують більшу 

кількість заданих параметрів. 

4. Встановлено тісний прямий кореляційний зв’язок між урожайністю 

та  масою насіння з 1 рослини (r = 0,99), урожайністю та кількістю бічних 

стебел на рослині (r = 0,92). Оцінка сили зв’язку показала існування 

лінійного  тісного кореляційного зв’язку між масою насіння з 1 рослини та 

кількістю бічних стебел (r = 0,93), а також тісного кореляційного зв’язку між 

тривалістю вегетаційного періоду та висотою (r = 0,87) і між висотою та 

кількістю бічних стебел (r = 0,83).  

5. Схема удосконалення селекційного процесу льону олійного включає: 

1) використання розробленої моделі сорту; 2) створення генетичної 

мінливості для добору вихідного матеріалу різними методами; 3) відбір на 

поєднання високої продуктивності і стабільності прояву ознак в одному 

генотипі. 

6. Доведено, що метод експериментального мутагенезу є 

високоефективним для створення вихідного матеріалу льону олійного. 

Кількість сортів, одержаних методом прямого добору мутантів, складає 

майже 40 % від загальної кількості сортів  льону олійного запорізької 

селекції. Індукований мутагенез значно розширює рамки формотворчого 

процесу у льону і забезпечує створення мутантних сортів й отримання нових 

ознак. На базі отриманих мутантних форм започатковано нові селекційні 

напрями - на змінення жирнокислотного складу олії льону (технічний і 

харчовий) та створення сортів з морфологічними маркерними ознаками. 

7. Методом міжвидової гібридизації  Linum humile L. з однорічними 

дикими видами L. angustifolium і L. bienne отримано цінний селекційний 

матеріал. Одержані лінії характеризуються комплексом ознак культурного і 
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диких батьків, мають елементи новизни і є перспективними для включення в 

селекційно-генетичну роботу. Як перспективний матеріал, який поєднує 

комплекс господарсько-цінних ознак, виділилися зразки А-11 (UF0402154) і 

В-11 (UF0402153). 

8. Розроблено і запатентовано ефективний спосіб електрофоретичного 

розподілу запасних білків насіння льону (№ 27671 від 12.11.2007). Створено 

каталог у вигляді детальних білкових формул (№ 142 від 02.01.2013), які 

будуть корисні для виявлення оригінальності сортів, визначення генетичної 

однорідності й типовості та уточнення компонентного складу білків льону. 

Запропоновано використовувати білкові спектри насіння льону для 

створення системи паспортизації генотипів і контролю константності сортів,  

для підвищення ефективності селекційного процесу та в роботі з 

генетичними ресурсами.  

9. Досліджено особливості будови фотосинтетичного апарату зелених 

рослин і хлорофільних мутантів льону олійного та встановлено зв'язок між 

морфологією хлоропластів та розвитком рослин. Розроблено спосіб 

визначення морфології пластидного апарату рослин (№ 111420) і спосіб 

оцінки й прогнозування продуктивності рослин (№ 106144). Створено 

високопродуктивний сорт льону олійного Золотистий з хлорофільною 

недостатністю всієї рослини. 

10. Сформовано колекцію з 13 хлорофілдефіцитних мутантних ліній 

льону олійного. Залежно від фенотипового прояву на ранніх етапах 

онтогенезу їх поділено на 9 типів: albinа, xantha, chlorina,  viridis, lutescent, 

striata, xanthoviridis, хanthocorroded, albocorroded. Запропоновано ширше 

залучати отриманих мутантів в практичну селекцію, як лінії з новими 

оригінальними маркерними ознаками.   

11. Отримано мутанти і описано нові гени, що детермінують змінені 

ознаки. Новим генам присвоєно відповідні назви та символи: 1) white-yellow-

green «wyg» ‒ біло-жовте забарвлення рослини (тип xantha); 2) dirty-yellow-

green «dyg» – грязно-жовте забарвлення листків рослин (тип xanthoviridis);   



302 

3) light-green «lg1» ‒ блідо-зелене забарвлення рослин (тип viridis). 

Встановлено рецесивне моногенне успадкування цих трьох мутацій зміни 

забарвлення рослин льону. 

12. З метою встановлення селекційної цінності диких видів зібрано 

колекцію з 11 дикорослих видів роду Linum, яка містить 5 багаторічних       

(L. austriacum, L. hirsutum, L. narbonense, L. perenne, L. thracicum) та 6 

однорічних видів (L. angustifolium, L. bienne, L. hispanicum, L. crepitans,         

L. grandiflorum, L. pubescens).  Два види є аборигенними, які зібрано in situ в 

Запорізькій області, а дев’ять – інтродуценти, Створена колекція  вивчена ex 

situ за широкою низкою морфологічних, біохімічних і господарсько-цінних 

ознак і доведено перспективність подальшої роботи з нею. 

13. Встановлено, що показники олійності насіння досліджуваних диких 

видів становлять 24,6-41,2 %, що істотно нижче, ніж у льону олійного. За 

вмістом білка лише L. thracicum  перевищує культурний льон. Дикі види 

мали жирнокислотний склад олії, характерний для культурного льону, з 

переважанням ліноленової кислоти. Вид L. hispanicum відрізняється 

підвищеним вмістом в олії насичених жирних кислот, L. grandiflorum ‒ 

олеїнової, а L. thracicum – лінолевої кислоти, що дозволяє розглядати їх як 

донорів цих ознак. 

14. За результатами комплексної оцінки біологічних особливостей і 

декоративних ознак  диких видів льону вперше виявлено, що багаторічні                  

L. austriacum L., L. hirsutum L., L. narbonense L., L. perenne L., L. thracicum 

Degen і однорічні види L. grandiflorum Desf. і L. pubescens є перспективними 

для використання в ландшафтних композиціях і декоративному озелененні, 

завдяки великому розміру квітки, яскравому забарвленню і тривалому 

цвітінню. Вперше встановлено, що в умовах степової зони України вид         

L. hirsutum має дворічний цикл розвитку і є монокарпіком. 

15. Ефективність реалізації програми досліджень з селекції льону 

олійного підтверджують створені у співавторстві 7 сортів, які включено до 

Реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні (Золотистий, 
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Ківіка, Водограй, Світлозір, Патрицій, Вогні Дніпрогесу, Запорізький 

богатир) та льону великоквіткового (Вогник). Завдяки впровадженню у 

сільськогосподарське виробництво України цих сортів посівні площі під  

сортами льону олійного селекції  ІОК та ЗНУ зросли з 0,5 га до 50 тис. га. 

16. Практичним результатом роботи є створення та передача до 

Національного центру генетичних ресурсів рослин України 7 зразків 

генофонду льону, робочої ознакової колекції генофонду льону олійного за 

елементами продуктивності та спеціальної ознакової колекції генофонду 

льону за білковими маркерами. Пріоритет створення підтверджено 9 

свідоцтвами про реєстрацію колекційного генофонду рослин в Україні. 
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ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ ТА 

ВИРОБНИЦТВА 

 

Проведене дослідження слугує генетичною базою та  науковим 

підгрунтям для покращання селекційного процесу льону олійного. 

Науково-дослідним  селекційним установам рекомендується: 

- При створенні високопродуктивних сортів льону олійного з високою 

якістю насіння використовувати розроблену модель сорту як робочу, а за 

критерії пошуку вихідних форм доцільно використовувати розроблені нами 

основні параметри моделі сорту. 

- Обирати за донори господарсько-цінних ознак  в селекційній практиці 

сорти Водограй, Золотистий, Айсберг, які  визначені кращими. Для 

підвищення вмісту олії в насінні як вихідний матеріал використовувати сорти 

Золотистий, Водограй, Айсберг, Славний. В селекційних програмах на 

змінений жирнокислотний склад олії використовувати сорт Ківіка ‒ для 

підвищення вмісту гліцеридів олеїнової та лінолевої кислот, сорт Золотистий 

‒ для підвищення вмісту гліцеридів ліноленової кислоти. 

- Для розширення корисного генетичного різноманіття льону олійного 

та створення нових сортів методом прямого добору мутантів рекомендується 

застосовувати метод експериментального мутагенезу. 

- В практичній селекційній роботі та насінництві при створенні сортів і 

визначенні оригінальності проводити оцінку та ідентифікацію селекційного й 

колекційного матеріалу з використанням методу електрофорезу запасних 

білків;  

- Використовувати спосіб визначення морфології пластидного апарату 

рослин і спосіб оцінки та прогнозування продуктивності рослин при  

вивченні фотосинтетичної активності різних генотипів в селекційних 

програмах. 
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- Для створення ліній льону з маркерними ознаками використовувати 

колекцію хлорофілдефіцитних мутантних ліній, особливо типу chlorina, які  

не виявляють пригніченості рослин. 

- Ширше використовувати потенціал генетичних ресурсів льону, 

залучаючи до міжвидової гібридизації L. angustifolium, L. bienne, L. crepitans, 

L. hispanicum, як донори великої кількості бічних стебел та зміненого 

жирнокислотного складу олії. 

- Застосовувати в декоративному озелененні дикі види льону 

L. grandiflorum, L. austriacum, L. narbonense, L. perenne, L. hirsutum, L. 

thracicum, L. pubescens, які характеризуються комплексом ознак 

декоративності і добре пристосовані до кліматичних умов півдня України.  

- Підприємствам різних форм власності використовувати 

високопродуктивні, високоолійні сорти льону олійного, адаптовані до умов 

Степу та Лісостепу України, занесені до Державного реєстру сортів Україні: 

Водограй і Золотистий – технічного напрямку (з вмістом ліноленової кислоти 

більше 70 %); Ківіка ‒ харчового напрямку (з вмістом олеїнової кислоти до 

39 %); Світлозір, Запорізький богатир – великонасіннєві (з масою 1000  

насінин більше 9 г). 
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Додаток А 

Кореляційно-регресійний аналіз залежностей між ознаками  

Додаток А.1  

 

Залежність висоти рослин (у) від тривалості вегетаційного періоду (х) 

досліджуваних сортів льону олійного 

 

ДодатокА.2

 

Залежність ваги насіння з 1 рослини (у) від тривалості вегетаційного періоду 

(х) досліджуваних сортів льону олійного 
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Залежність маси 1000 насінин (у) від тривалості вегетаційного періоду (х) 

досліджуваних сортів льону олійного 
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Додаток А.16 

 
Залежність ваги насіння з 1 рослини (у) від маси 1000 насінин (х) 
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Свідоцтва про реєстрацію колекції генофонду рослин в Україні    
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Охоронні документи  
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Додаток Е    

Морфологія пластид 

  

а) сорт Циан; б) М-81; 

  
в) М-80; г) М-84; 

  

д) К-7487; е) М-28 

Рис.   Морфологія пластид вихідних ліній та мутантів льону олійного: а) сорт 

Циан, б) М-81, в) М-80, г) М-84, д) К-7487, е) М-28. 
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Додаток Ж 

Каталог білкових формул за електрофоретичними спектрами запасних білків 

насіння селекційного та колекційного матеріалу льону 

Генотип Білкова формула 

Linum humile Mill. 

Південна ніч I(1,2 )Iа(-) II(4,5,6) IIа(-) III(8) IIIа(-) IV(10) V(13) 

Айсберг I(1,2 )Iа(-) II(4,5,6) IIа(-) III(8) IIIа(-) IV(10) V(-) 

Золотистий I(1,2)Iа(-) II(4,5,6) IIа(-) III(8) IIIа(-) IV(-) V(13) 

Авангард I(1,2)Iа(-) II(4,5,6) IIа(-) III(8) IIIа(9) IV(10) V(13) 

Лірина I(1) Iа(3) II(4,5,6) IIа(-) III(8) IIIа(9) IV(10) V(13) 

Байкал I(1,2) Iа(-) II(4,5,6) IIа(7) III(8) IIIа(9) IV(10) V(-) 

Ручійок I(1,2) Iа(-) II(4,5,6) IIа(-) III(8) IIIа(-) IV(-) V(13) 

Циан I(1,2 ) Iа(3) II(4,5,6) IIа(-) III(8) IIIа(-) IV(10) V(13) 

Антарес I(1,2) Iа(-) II(4,5,6) IIа(7) III(8) IIIа(-) IV(-) V(13) 

Славний I(1,2) Iа(-) II(4,5,6) IIа(-) III(8) IIIа(9) IV(-) V(13) 

Л-3 I(1) Iа(3) II(4,5,6) IIа(-) III(8) IIIа(9) IV(10) V(13) 

М-24 I(1,2) Iа(-) II(4,5,6) IIа(-) III(8) IIIа (-) IV(-) V(13) 

М-79 I(1,2) Iа(3) II(4,5,6) IIа(-) III(8) IIIа(-) IV(10) V(13) 

М-80 I(1) Iа(3) II(4,5,6) IIа(-) III(8), IIIа(-), IV(10) V(-) 

М-81 I(1) Iа(-) II(4,5,6) IIа(-) III(8) IIIа(-) IV(10) V(-) 

ІЗ-6  I(1,2) Iа(-) II(4,5,6) IIа(7) III(8) IIIа (9) IV(10) V(13) 

ІЗ-5  I(1,2) Iа(3) II(4,5,6) IIа(7) III(8) IIIа(-) IV(-) V(13) 

ІЗ-11 I(1,2) Iа(3) II(4,5,6) IIа(7) III(8) IIIа(-) IV(10) V(13) 

ЛС-14/4 I(1,2) Iа(3) II(4,5,6) IIа(7) III(8) IIIа (9) IV(10) V(13) 

Дикі однорічні види льону 

L. angustifolium I(1,2)Iа(-)II(4,5,6)IIа(7,7а)III(8)IIIа(9)IV(10,11,12)V(13) 

Lіnum bienne I(1,2) Iа(-) II(4,5,6) IIа(7) III(8) IIIа (9) IV(10,11,12) V(13) 

Lіnum hispanicum I(1,2) Iа(-) II(4,5,6) IIа(-) III(8) IIа(9) IV(10) V(13) 

Примітка. Розроблено автором за даними  [124, 125, 127]. 
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