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НАУКОВА НОВИЗНА

Вперше в світі проведена робота із встановлення природи основних канабіноїдів – канабідіолу

(КБД), тетрагідроканабінолу (ТГК), канабінолу (КБН), виявлення органів їх максимального

накопичення, впливу факторів середовища на варіацію вмісту, генетичного контролю з наступною

розробкою методів діагностики і селекції на зниження цих речовин, основа яких базується на доборі

рослин за прямими ознаками, запровадженні розсадників направленого перезапилення і аналізі

виключно всіх особин експрес-методом до початку цвітіння і тонкошаровою хроматографією у фазі

біологічної стиглості.

Започатковано новий науковий напрям на зниження трьох основних канабіноїдних сполук до

повної їх елімінації, а не збільшення співвідношення КБД / ТГК, як у зарубіжних колег. Це пов’язано з

тим, що сполуки пов’язані сильним кореляційним зв’язком і можуть переходити одна в одну під

впливом фізико-хімічних факторів, одна сполука – детермінувати появу іншої, КБД є потенційним

попередником ТГК, оскільки під впливом ферментів синтезуються від спільної речовини-попередника.

У результаті багаторічних досліджень і селекційної роботи високопродуктивні ненаркотичні сорти

були створені вперше у світовій практиці. Вищезазначені властивості сортів відіграли вирішальну роль

у поширенні їх за кордоном. Вони не можуть бути використані як сировина для виготовлення

наркотичних препаратів, а їх вирощування не становить соціальної небезпеки. Уперше був досягнутий

найвищий рівень гомозиготності в популяції сорту Вікторія за ознакою відсутності ТГК у 98,0–99,2%,

КБД у 92,6–93,3% і КБН у 97,8–99,6% рослин, що підтверджено мінімальним діапазоном розщеплення

інцухт-ліній першого і другого поколінь і відсутністю ТГК згідно результатів Державного науково-

дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України. Таким чином,

доведена висока ефективність застосування удосконалених методів аналізу, оцінки і добору в

послідовності особина → сім’я → популяція.

Вміст основної психотропної сполуки ТГК вдалося зменшити з 0,8–2,0% сухої маси рослин,

районованих на той час сортів, до 0,000%, тобто більш, ніж у тисячу разів, або у межах чутливості

газового хроматографа сполуку не можна виявити, що означає її повну відсутність.

Обґрунтована методологія створення сортів конопель з повною відсутністю наркотичності, які є

конкурентами іноземним сортам за ознаками високої продуктивності, стабільності однодомності і

універсальності господарського використання.



ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

Створення українських високопродуктивних сортів однодомних конопель з відсутністю

наркотичних властивостей дозволило практично вивести коноплі посівні (технічні) із переліку

нарковмісних рослин і розглядати їх як звичайну польову культуру. Селекційним шляхом знята

соціальна загроза від конопель посівних як джерела наркотиків. Завдяки цьому у світі радикально

змінилося ставлення до конопель, у багатьох країнах зняті заборони на їх вирощування,

коноплярство збереглося як традиційна важлива галузь, що сприяло світовому авторитеті й визнанні

наукових надбань України; надходженні коштів до бюджету країни від експорту насіння та волокна за

кордон; активізації розвитку легкої промисловості та суміжних галузей; біологізації рослинництва

шляхом включення конопель до сівозмін; внеску у поліпшення екологічної ситуації завдяки

використанню біомаси конопель, відходів від виробництва волокна на енергетичні цілі, можливості

виробництва целюлози при збереженні лісів і рекультивації земель сільськогосподарського

призначення, вилучених з господарської діяльності через радіоактивне забруднення.

Розроблені методики визначення канабіноїдів і селекції на зниження наркотичної активності,

сформована національна колекція конопель, для селекційної практики запропоновані удосконалені

методи аналізу, оцінки і добору рослин для створення сортів різних напрямів використання, зокрема

розроблено і запатентовано: “Спосіб оцінки рослин конопель на наявність канабіноїдів” (патент

№ 3383, 2002 р.); “Спосіб тестування сортів однодомних конопель на сортову типовість” (патент

№67272 А, 2004 р.); “Спосіб підвищення (збереження) сортової типовості однодомних конопель”

(патент № 6653, 2005 р.); “Спосіб тестування сортів однодомних конопель на стабільність ознаки

однодомності” (патент № 23782, 2007 р.); “Спосіб створення гібридного селекційного матеріалу

однодомних конопель” (патент № 47810 А, 2010 р.); “Спосіб селекції сортів однодомних конопель на

скоростиглість” (патент № 58355, 2011 р.); “Спосіб оцінки індивідуальних рослин сортів однодомних

конопель за вмістом волокна до початку цвітіння” (патент № 93740, 2011 р.) та ін.

Запропоновано і науково обґрунтовано проведення поетапної нейтралізації наркотичних

властивостей повсюдно зростаючих диких форм конопель шляхом вільного перезапилення з

селекційними сортами, поступово викликаючи розщеплення у потомстві на нарковмісні і ненаркотичні

особини.



ЗНАЧЕННЯ КОНОПЕЛЬ  В  НАРОДНОМУ  ГОСПОДАРСТВІ
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ПЕРЕДУМОВИ  СЕЛЕКЦІЇ НЕНАРКОТИЧНИХ  СОРТІВ КОНОПЕЛЬ

Незважаючи на те, що коноплі є традиційною луб’яною культурою, у кінці 60-х рр. ХХ ст.

нависла загроза заборони посівів, оскільки все частіше їх рослини стали використовувати як

наркотичну сировину. Назріла актуальна проблема ліквідації наркотичності посівних конопель

заради збереження їх як необхідної людству сільськогосподарської культури, коноплярства та

суміжних галузей переробної промисловості в цілому в світі.

Організацією Об’єднаних Націй, Міністерствами сільського господарства, охорони здоров’я і

внутрішніх справ було прийнято рішення про початок селекційної роботи у напрямку створення

сортів конопель посівних (технічних), які не здатні до наркотичного збудження. Вирішальними стали

Постанова Ради Міністрів від 02.04.1974 р. № 238-92 “Про заходи щодо подальшого посилення

боротьби з розповсюдженням наркоманії” та рішення Держагропрому від 02.09.1987 р. № 677, у яких

наголошувалось про посилення селекційної роботи як заходу боротьби з даним негативним явищем

і вирішенні важливої соціальної проблеми саме селекційним шляхом.

На початку роботи у 1972 р. були відсутні приклади ведення селекції у даному напрямі не

тільки в Україні, а й за кордоном, не було знайдено зразків чи сортів з відсутністю специфічних

фенольних сполук конопель, вторинних метаболітів – канабіноїдів, що створювало величезні

труднощі у методичному і науковому аспектах. Селекціонери України відіграли провідну роль у

створенні ненаркотичних конопель і цим самим збереженні світової галузі коноплярства, що є досить

актуальним на сучасному етапі розвитку науки і виробництва.



СЕЛЕКЦІЙНА ПРОГРАМА  ДОСЛІДЖЕНЬ  НА  ЗНИЖЕННЯ  ВМІСТУ 

НАРКОТИЧНИХ  СПОЛУК:

• вивчення біологічної природи основних трьох компонентів канабіноїдів шляхом встановлення

генетичних, фізіологічних, біохімічних закономірностей накопичення і перетворення їх у рослинах

конопель посівних;

• пошук існуючих і розробка нових методів якісної і кількісної діагностики канабіноїдних сполук, в

т. ч. основної психотропної речовини – ТГК;

• аналіз генетичного різноманіття культури на вміст канабіноїдів, виділення перспективного

матеріалу;

• розробка селекційних методів створення ненаркотичних сортів конопель і збереження даної

властивості в системі насінницького розмноження при одночасному збереженні високої

продуктивності;

• практичне впровадження таких сортів у виробництво як в Україні, так і за кордоном;

• теоретичне обґрунтування методології селекції конопель.

Канабідіол

С21Н30О2

Тпл =.66-67 0С;

[α]D-123;-174

Тетрагідроканабінол

С21Н30О2

[α]D - 120;-263

Канабінол

С21Н26О2

Тпл = 75-76 0С

КБД – не є наркотичною (психотропною) сполукою, використовується в медицині, здебільшого як

седативний, знеболювальний та імунотпроний засіб; ТГК – основна психотропна сполука; КБН – не

є наркотичною сполукою, виявляє нейтральні властивості і є кінцевим продуктом синтезу

канабіноїдів

OH

C5H11

HO

R



АНАЛІЗ  СВІТОВОЇ КОЛЕКЦІЇ  ГЕНЕТИЧНИХ  РЕСУРСІВ КОНОПЕЛЬ  НА 

ВМІСТ КАНАБІНОЇДІВ, ВСТАНОВЛЕННЯ  СТУПЕНЯ ЙОГО  МІНЛИВОСТІ  ТА 

ВИДІЛЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО  ВИХІДНОГО  МАТЕРІАЛУ  – ПЕРШИЙ  ЕТАП 

СЕЛЕКЦІЇ НЕНАРКОТИЧНИХ  КОНОПЕЛЬ

Усі вони проаналізовані за вмістом канабіноїдних сполук, включені у відповідні каталоги, і є

незамінним джерелом вихідного селекційного матеріалу, в т. ч. і для селекції на ненаркотичність при

підвищенні продуктивності даної культури.

Сучасна українська колекція

конопель, створена в Дослідній

станції луб’яних культур Інституту

сільського господарства Північного

Сходу НААН, є однією з найбільших

у світі і налічує 489 зразків різного

еколого-географічного походження

(319 зразків однодомної форми і

170 зразків дводомної форми).

33,6%

15,3%
9,2%

8,8%

6,3%
5,7%
4,3%

16,8%
Країни походження зразків

Україна

Росія

Німеччина

Китай

Югославія

Угорщина

Франція

Інші країни



ОБҐРУНТУВАННЯ

БІОЛОГІЧНИХ  ОСНОВ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ 

КАНАБІНОЇДНИХ 

СПОЛУК  В РОСЛИНАХ 

КОНОПЕЛЬ

динаміка накопичення

канабіноїдних сполук в 

онтогенезі:

– вегетативними органами,

– генеративними органами

особливості

спеціалізованих видільних

структур – залозистих

волосків – як місця

локалізації канабіноїдів:

– цибулиноподібних,

– головчато-прикріплених,

– головчато-стебельцевих

процеси трансформації

канабіноїдів за різних

впливів:

– еколого-географічних умов 

вирощування (температура,-

сонячна радіація, волога, -

тиск, добрива);

– сортових (генетичних) 

особливостей

генетичний контроль 

ознаки вмісту

канабіноїдних сполук

(детермінація ознаки

ядерними і

цитоплазматичними

факторами, участь генів-

модифікаторів, часткове

зчеплення зі

статтю, онтогенетична

взаємодія генів)
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Єрмаківські місцеві, балів
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суцвіття

Листки верхньої 

частини ТДС

Листки середньої 

частини ТДС

Листки нижньої 

частини ТДС

3,44

30,16

8,73

Сім’ядолі

Гіпокотиль

Корінець

Однодомні рослини

Онтогенетична зміна

загального вмісту канабіноїдів

у вегетативних і генеративних

органах однодомних рослин

конопель сорту ЮСО 1, балів
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Об’єкт дослідження

- КБД - ТГК - КБН

Зміна вмісту канабіноїдів у жіночих і чоловічих генеративних органах:

1 – оцвітина жіночих квіток; 2 – листочки оцвітини чоловічих квіток; 3 – пиляки; 4 – пилок

У листках технічної довжини стебла та середніх за розміром листках вміст канабіноїдів

невисокий, при цьому переважає кількість КБД, порівняно з ТГК і КБН. У дрібних листочках суцвіття і

особливо в оцвітині жіночих квіток, навпаки, переважає вміст ТГК і КБН. Такі зміни направлені на

підвищення ступеня захисту репродуктивної частини рослини (суцвіття), особливо насіння, як

способу забезпечення спадковості у наступних поколіннях.



Ознака Коефіцієнт варіації (V), %

Lim і сорти

Діаметр головок цибулиноподібних волосків 29,4 22,4 (Єрмаківські місцеві) – 34,5 (Глесія)

Діаметр головок головчато-прикріплених волосків 17,5 13,3 (ЮСО 1) – 24,2 (Золотоніські 15)

Діаметр головок головчато-стебельцевих волосків 15,4 12,0 (ЮС 9) – 19,6 (Золотоніські 28)

Загальна довжина головчато-стебельцевих волосків 20,9 16,5 (Однодомні 9ЧС) – 26,1 (Глухівські 48)

ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛОЗИСТИХ  ВОЛОСКІВ  ЯК  МІСЦЯ  ЛОКАЛІЗАЦІЇ 

КАНАБІНОЇДІВ

х

Коефіцієнт варіації показників морфологічних елементів залозистих волосків 

конопель

Для всіх трьох типів залозистих волосків спільною ознакою

є утворення головок, у яких накопичуються канабіноїдні сполуки.

Середній діаметр головки цибулиноподібних залоз

оцвітини жіночих квіток становить 51,1, головчато-прикріплених –

96,8 і головчато-стебельцевих – 121,4 мкм. У ненаркотичних

сортів конопель показники відрізняються трохи меншими

розмірами: 51,0, 92,8 і 115,5 мкм відповідно.

Морфологічні типи залозистих волосків відрізняються функціонально у

відповідності з рівнем концентрації речовин у тканинах, призначених

природою конопель до виділення. Вища внутрішньоклітинна концентрація –

вищий рівень спеціалізації видільної системи, направлений в кінцевому

результаті на захист рослин, особливо насіння, що підтверджується

найбільшою густотою залоз на оцвітині жіночих квіток.



У сортів з наявністю канабіноїдів

середня густота всіх трьох типів залоз

складає 23,5, цибулиноподібних –

3,7, головчато-прикріплених – 6,0 і

головчато-стебельцевих – 13,8 шт. на площі

16 мм2 оцвітини жіночих квіток. Показники

ненаркотичних сортів за даного ознакою

нижчі: 22,0, 3,5, 5,7 і 12,8 шт. на площі 16

мм2 відповідно.
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Ступінь покриття оцвітини волосками

-сорти з високим вмістом канабіноїдів - сорти з низьким вмістом канабіноїдів

Зміна ступеня покриття оцвітини жіночих квіток сортів конопель з низьким вмістом канабіноїдів 

порівняно із сортами з наявністю цих речовин: 1 – оцвітини повністю покриті волосками; 2 –

оцвітини частково покриті волосками; 3 – оцвітини з повною відсутністю волосків

У ненаркотичних сортів, незважаючи на те, що канабіноїди відсутні або майже відсутні,

залозисті волоски, у яких синтезуються ці речовини, майже не змінюються за морфологічними

параметрами, лише дещо дегенерують. Це пояснюється тим, що в залозах, крім канабіноїдів,

накопичуються ефірні олії та інші речовини, селекція на елімінацію яких не проводиться. Тому

залозисті волоски продовжують функціонувати в ролі зовнішньої видільної системи.



РОЗРОБКА  МЕТОДІВ ЯКІСНОЇ  І  КІЛЬКІСНОЇ  ДІАГНОСТИКИ  КАНАБІНОЇДНИХ 

СПОЛУК ІЗ  СЕЛЕКЦІЙНОЮ МЕТОЮ

адаптація тонкошарової

хроматографії до проведення

масових аналізів

розробка експрес-методу

аналізу рослин до цвітіння

використання і удосконалення

газової хроматографії з

мас-селективним

детектуванням

прийоми одержання відносно 

чистих речовин канабіноїдів 

підвищують достовірність 

визначення часу утримання і 

виходу відповідних сполук на 

хроматограмах

розроблений вперше в світі; 

ґрунтується на прояві

кольорової реакції канабіноїдів з

розчином барвника, дозволяє

видаляти рослини з їх наявністю

до цвітіння

підбір органічних розчинників і

барвників, тривалості

екстрагування і прогрівання

зразків, концентрації

екстракту, еталон-свідків із

заданим вмістом канабіноїдних 

сполук

кількісно-якісна оцінка за 

бальною шкалою 

проводиться на перших 

етапах селекції

якісна оцінка великої

кількості селекційного

матеріалу зі зниженим

вмістом канабіноїдів

кількісна оцінка у відсотках

сухого зразка проводиться на 

завершальних етапах селекції



Експрес-метод визначення канабіноїдних сполук

Тонкошарова

хроматографія

зразків з наявністю

канабіноїдів

Тонкошарова

хроматографія

сучасних сортів з

відсутністю

канабіноїдів

Газова хроматографія

Порівняльний аналіз свідка з вмістом канабіноїдів 3 бали

(зліва) та зразка сорту Глухівські 58 з відсутністю

канабіноїдних сполук (справа).

КБД
ТГК
КБН

еталон-свідок



РОЗРОБЛЕНІ  МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ  КАНАБІНОЇДНИХ  СПОЛУК  І  СЕЛЕКЦІЇ 

НА ЗНИЖЕННЯ  ЇХ  ВМІСТУ 



СТВОРЕННЯ СОРТІВ  КОНОПЕЛЬ  З  ВІДСУТНІСТЮ  НАРКОТИЧНИХ  РЕЧОВИН  ПРИ 

ЗБЕРЕЖЕННІ  ВИСОКОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ
Коефіцієнти кореляції між вмістом тетрагідроканабінолу і господарськими ознаками гібридів

Господарська ознака Схема схрещування

максимум / мінімум максимум / максимум мінімум / максимум

Глухівські 10 / Глухівські 10

Висота рослин –0,04 0,01 –0,09

Маса стебла –0,07 –0,03 0,06

Вміст волокна 0,08 0,01 –0,02

Маса насіння 0,06 –0,04 –0,05

Глухівські жовтостеблові / Глухівські 10

Висота рослин –0,16 0,31 0,09

Маса стебла –0,23 0,00 0,06

Вміст волокна –0,11 0,04 0,37

Маса насіння –0,05 0,10 –0,05

ЮС 9 / Глухівські 10

Висота рослин 0,00 –0,08 –

Маса стебла –0,02 –0,12 –

Вміст волокна 0,01 0,10 –

Маса насіння 0,00 0,00 –

Встановлення часткових і множинних коефіцієнтів кореляції показало, що КБН найменше

пов’язаний з рештою досліджуваних компонентів канабіноїдів рослин сортів середньоросійського типу.

Сильна взаємообумовленість КБД і ТГК потребує здійснення добору як за відсутністю КБД, так і ТГК.

Хоча КБД і є антагоністом основної психотропної сполуки ТГК, його присутність є не бажаною, оскільки

може викликати й появу ТГК. У сортів південного типу КБН майже зовсім не пов’язаний з рештою

досліджуваних компонентів канабіноїдів, а взаємозв’язки між трьома канабіноїдними сполуками

слабші, порівняно з попереднім типом.



Безперервний селекційний процес поетапного зниження психотропності конопель

супроводжувався створенням декількох поколінь сортів – ЮСО 14, ЮСО 31, Глухівські 33, ЮСО 42 і

ЮСО 45.

Необхідність подальшого зниження вмісту канабіноїдів до повної відсутності зі збереженням

високої продуктивності обумовлювалась:

• жорстким контролем з боку правоохоронних органів,

• ліцензуванням даного виду господарської діяльності,

• вимогами охорони посівів.

Мінливість вмісту ТГК в рослинах конопель сорту Вікторія

Рік
Всього рослин,

шт.

Розподіл рослин за класами у балах, %

0 слаб. сл. – сл. 1–3 4–6 >7

2000 152 61,2 22,4 2,6 3,3 10,5

2001 328 93,6 5,2 0,9 0 0,3

2002 189 91,0 5,3 3,2 0,5 0

2003 194 95,9 1,5 2,1 0 0,5

2004 222 98,6 1,4 0 0 0

2005 272 97,4 2,2 0,4 0 0

2006 201 95,5 4,5 0 0 0

2007 365 96,2 3,3 0 0 0,5

2008 180 98,3 1,7 0 0 0

2009 249 99,2 0,4 0 0 0,4

2010 254 98,0 0,8 1,2 0 0

2011 416 98,8 0,5 0,7 0 0

2012 313 96,8 1,9 1,3 0 0

2013 202 100,0 0 0 0 0
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0
слаб. 

сл.
сл. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

КБД
шт. 137 20 15 13 9 3 3 0 0 0 0 0 0

% 68,5 10,0 7,5 6,5 4,5 1,5 1,5 0 0 0 0 0 0

ТГК
шт. 170 9 9 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0

% 85,0 4,5 4,5 4,0 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0

КБН
шт. 175 2 5 9 6 1 0 1 0 0 0 0 1

% 87,5 1,0 2,5 4,5 3,0 0,5 0 0,5 0 0 0 0 0,5

Розподіл рослин І1 Вікторія за вмістом канабіноїдних сполук за умови їх повної відсутності

у вихідних форм (2009 р.)
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у Вміст канабіноїдів, бал

0
слаб. 

сл.
сл. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

КБД
шт. 235 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% 98,0 0,8 0,8 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ТГК
шт. 238 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

% 99,4 0,4 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0

КБН
шт. 239 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% 99,6 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Розподіл рослин І1 Вікторія за вмістом канабіноїдних сполук за умови їх повної відсутності

у вихідних форм (2010 р.)

На прикладі нового сорту Вікторія доведена висока ефективність застосування розроблених

способів селекції на зниження вмісту канабіноїдних сполук у послідовності: рослина → сім’я →

популяція.



Сорт Вміст тетрагідроканабінолу у 1972 р. Вміст тетрагідроканабінолу у 2009–2013 рр.

ЮС 6 1,961

ЮС 9 1,780

ЮСО 1 0,775

ЮСО 31 0,004–0,000

Гляна 0,015–0,000

Вікторія 0,000

Глесія 0,000

Золотоніські 15 0,000

Зоряна 0,000

РЕЗУЛЬТАТИ  РІЗНОВЕКТОРНОЇ  СЕЛЕКЦІЇ  СОРТІВ  КОНОПЕЛЬ  З  ПОВНОЮ 

ВІДСУТНІСТЮ  ТЕТРАГІДРОКАНАБІНОЛУ

СЕЛЕКЦІЯ НА  ПОВНУ НЕНАРКОТИЧНІСТЬ

Результати багаторічної наукової селекції конопель на зменшення вмісту канабіноїдних 

сполук

ПОЕТАПНЕ ЗНИЖЕННЯ  ВМІСТУ  ТЕТРАГІДРОКАНАБІНОЛУ  В  РОСЛИНАХ  КОНОПЕЛЬ

0,30% 0,15% 0,08% 0,000%







СЕЛЕКЦІЯ  НА  СКОРОСТИГЛІСТЬ

“Спосіб селекції сортів однодомних 

конопель на скоростиглість”

(патент № 58355, 2011 р.),

Сорт Глухівські 66 

скоростигліший від

сорту-стандарту на 3–5 діб.



СЕЛЕКЦІЯ  НА СТАБІЛІЗАЦІЮ  ОДНОДОМНОСТІ
поліморфний ряд статевих типів однодомних конопель

матірка 

однодомних 

конопель

плоскінь 

однодомних 

конопель

однодомна фемінізована 

матірка

справжні однодомні фемінізовані

рослини

однодомна фемінізована 

плоскінь

фемінізована плоскінь

однодомні маскулінізовані

рослини



За теорією генотипічного визначення статі конопель явище множинного алелізму генів статі

статевих хромосом є причиною поліморфізму рослин однодомних конопель за первинними й

вторинними ознаками статі. Об’єднання алелів ІМ з будь-якими алелями однодомності дає

плоскінь, гетерозиготну за ознаками чоловічої й однодомної статі. Унаслідок комбінації між собою

різних алелів однодомності, а також сполучення їх з алелями ІF утворюється безперервний ряд

рослин за габітусом від компактного типу матірки до розрідженого типу плосконі з різним

співвідношенням чоловічих і жіночих квіток на них у залежності від валентності генетичних факторів

аутосом комплексу АG, що сполучаються в процесі запліднення.

З практичної точки зору найбільшу цінність має однодомна фемінізована матірка, яка

характеризується високими показниками продуктивності і дає більш-менш стабільне за ознакою

однодомності потомство, що дає можливість одноразового механізованого збирання стеблостою

конопель.

Розроблені прийоми стабілізації ознаки однодомності:

• дотримання норм просторової ізоляції;

• своєчасне видалення до початку дозрівання насіння плосконі однодомних конопель – прямого

дестабілізатора однодомності;

• попередня оцінка генотипів за стійкістю до вищеплення плосконі однодомних конопель;

• добір сімей із меншою кількістю однодомної фемінізованої плосконі, однодомних

маскулінізованих рослин і насичення рослинами однодомної фемінізованої матірки з обмеженням

кількості чоловічих квіток до 10–30%;

• зближення строків початку цвітіння жіночих і чоловічих квіток однодомної фемінізованої

матірки.



Вміст рослин плосконі однодомних конопель в процесі репродукування сорту Гляна

Рік

Репродукція

супереліта еліта перша репродукція друга репродукція

1999 0,00 0,43 4,35 18,80

2000 0,00 0,20 1,20 8,90

2001 0,00 0,30 0,80 3,00

2002 0,00 0,00 1,11 5,07

2003 0,00 0,00 0,60 9,20

2004 0,00 0,00 0,06 0,90

2005 0,00 0,00 0,05 0,50

2006 0,00 0,00 0,02 –

2007 0,00 0,00 0,04 0,40

2008 0,00 0,00 0,03 0,12

2009 0,00 0,00 0,01 0,07

2010 0,00 0,00 0,00 0,00

Доведено, що механізм підвищення стійкості ознаки однодомності від нижчого ступеня до вищого

у розсаднику випробування сімей здійснюється у зворотному напряму, ніж при селекції на зниження

вмісту канабіноїдів: популяція → сім’я → рослина шляхом стабілізації концентрації генів між сім’ями в

межах популяції на основі видалення сімей з наявністю рослин плосконі, потім між рослинами

фемінізованого типу в межах сімей з наступним звуженням структури сімей і статевого поліморфізму

до справжніх однодомних рослин і однодомної фемінізованої матірки і насичення популяції одним

статевим типом – рослинами однодомної фемінізованої матірки з обмеженням кількості чоловічих

квіток.



СЕЛЕКЦІЯ НА  НАСІННЄВУ ПРОДУКТИВНІСТЬ  І  ОЛІЙНІСТЬ

Ромбоподібна форма суцвіття (зліва) – більш 

продуктивна за насінням, прямокутноподібна форма 

суцвіття (справа) – менш продуктивна за насінням

Взаємозв’язок елементів структури суцвіття і маси 

насіння рослин з розрідженим ромбоподібним 

суцвіттям сорту Миколайчик: 1 – довжина 

суцвіття, 2 – ширина суцвіття, 3 – кількість гілочок 

1-го порядку, 4 – середня відстань між гілочками 

1-го порядку, 5 – середня довжина гілочки 1-го 

порядку, 6 – кут відхилення гілочки 1-го порядку

Порівняльна характеристика сорту Глесія за насіннєвою продуктивністю,

селекційне сортовипробування

Сорт
Урожай насіння по роках, т/га

2007 2008 2009 2011 2013

ЮСО-31 1,10 1,31 1,14 – –

Гляна 1,04 1,29 1,19 1,71 1,31

Глесія 1,41 1,59 1,32 2,23 2,06

НІР0,05 0,124 0,112 0,175 – 0,147

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

1 2 3 4 5 6

0,55

0,62

0,54 0,56

0,69

0,55

К
о

е
ф

іц
іє

н
т

к
о

р
е
л

я
ц

ії
 (

r)

Ознака



СЕЛЕКЦІЯ НА  ПІДВИЩЕННЯ  ВМІСТУ  ВОЛОКНА  І  БІОМАСИ

Сорт

Вихід волокна, % від 

соломи
Результати інструментальної оцінки довгого волокна Сорт 

довгого 

волокназагального довгого
довжина, 

см

розщепле-

ність, текс

міцність, 

даН
номер

Гляна 30,4 27,5 226 26 37,5 7,6 відбірне

Глесія 31,6 29,5 210 42 38,5 6,0 відбірне

Глухівські 51 38,9 35,8 210 37 38,0 6,3 відбірне

Глухівські 46 34,2 31,4 223 35 38,9 6,7 відбірне

Золотоніські 15 31,4 29,4 250 28 41,4 7,9 відбірне

Félina 32 24,1 22,7 221 39 39,2 6,3 відбірне

Fédora 17 22,4 20,6 215 27 39,7 7,5 відбірне

Futura 77 23,3 20,2 238 26 32,4 7,2 відбірне

Теплотворна властивість

соломи конопель сортів

Глухівські 51 та Глухівські 46

складає 185465 і 193633 МДж/га,

порівняно з 117171 МДж/га у

сорту-стандарту Гляна.

Оцінка якісних характеристик волокна трести конопель



ПОШИРЕННЯ СОРТІВ  УКРАЇНСЬКОЇ  СЕЛЕКЦІЇ  ЗА  КОРДОНОМ  ТА 

ЕКОНОМІЧНА  ЕФЕКТИВНІСТЬ  ЇХ  ВИРОЩУВАННЯ

Країна Сорт Рік реєстрації

Російська Федерація

ЮСО 14 1980

Золотоніські ЮСО 11 1984

ЮСО 31 1987

Гляна 2012

Країни Європейського Союзу
ЮСО 31 2000

ЮСО 14 2000

Канада

Золотоніські 15 1999

Золотоніські ЮСО 11 1999

ЮСО 14 1999

ЮСО 31 2004

Сполучені Штати Америки

Золотоніські 15 1999

Золотоніські ЮСО 11 1999

ЮСО 14 1999

ЮСО 31 2004

Китайська народна Республіка ЮСО 31 2005

За часів незалежності України сортами конопель української селекції зайнято 100% посівних

площ даної культури в нашій країні, і, наприклад у 2013 р., близько 52% площ у Російській

Федерації, 12% площ у країнах ЄС, зокрема 34% у Франції. Наявні значні посіви конопель сортів нашої

установи у Канаді та Китайській Народній Республіці.



Результати випробування сорту ЮСО 31 у Франції у порівнянні з закордонними 

сортами, економічний ефект від впровадження

Сорт Вміст ТГК, % Вміст 

волокна, %

ЮСО 31 0,005 35,02

Fédora 17 0,030 30,81

Félina 32 0,060 31,55

Félina 34 0,070 30,60

Epsilon 68 0,040 30,45

Futura 75 0,060 30,77
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вміст волокна урожай волокна вміст ТГК

Зважаючи на те, що з 2012 р. охорона посівів

конопель, рослини яких містять не більше 0,08%

ТГК, відмінена, економічний ефект від цього в Україні у 2013 р.

склав 4,3 млн. грн., у Європі – 111,5 млн. грн. Рентабельність

вирощування конопель на двобічне використання при

застосуванні комбайнового збирання складає 207,8%, а при

вирощуванні на волокно – 49,8%. Створені універсальні сорти

формують урожай стебел 8–12 т/га за вмісту волокна в стеблах

30–35% і урожай насіння 0,8–1,5 т/га, прибуток від вирощування

такого сорту, наприклад, у 2013 р. склав 15 тис. грн./га, в Україні

– близько 13,0 млн. грн. з перспективою щорічного росту шляхом

розвитку галузі і збільшення посівних площ.

Результати випробування сортів конопель у Німеччині



ПУБЛІКАЦІЇ  ЗА ТЕМОЮ  РОБОТИ

Наукові результати роботи відображено в 5 монографіях, більш ніж в 375 статтях.

Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 19 авторськими

свідоцтвами на ненаркотичні сорти конопель та 12 патентами. За даною тематикою

захищено 5 докторських і 20 кандидатських дисертацій.


