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ВСТУП 
 
Розвиток різних галузей промисловості призводить до зростання 

попиту на олії різноманітної якості. Чим багатше й різнорідніше 
асортимент технічних виробів і харчових продуктів, тим більш 
різноманітною повинна бути сировина для їхнього виробництва, у тому 
числі технічна й харчова олія високої якості. Одержувані зараз натуральні 
рослинні олії ще далеко не повністю задовольняють різноманітні потреби 
промисловості. У пошуках перспективних додаткових джерел олійної 
сировини виробники звертають увагу на збільшення асортименту 
вирощуваних культур.  

Для України питання розвитку альтернативних олійних культур 
стоїть дуже гостро. Для цього є досить вагомі причини, пов’язані зі 
зменшенням родючості ґрунтів.  

Виробництво олійних культур в Україні та поглиблення переробки 
сировини мають стратегічне значення в забезпеченні продовольчої і 
енергетичної безпеки держави  як в сучасних умовах, так і на перспективу. 

При цьому значні коливання відбудуться в самій структурі вироб-
ництва, направлені на оптимальне розміщення олійних культур як в ланках 
сівозміни, так і по ґрунтово-кліматичних зонах.  

Досягти оптимальних обсягів виробництва малопоширених олійних 
культур в Україні можливо в основному за рахунок підвищення 
урожайності та значних інвестицій, які будуть одержані при ефективному 
використанні цієї важливої продукції. 

Вагомі досягнення в селекції, насінництві та технології вирощування 
малопоширених олійних культур дають підстави збільшити виробництво 
їх насіння до 2025 року до 315 тис. тонн (табл.).  

 
Таблиця – Прогнозоване виробництво насіння льону олійного та 

гірчиці в Україні до 2025 року 
 

Культури 
Площі посіву,  

тис. га 
Урожайність, 

т/га 
Валовий збір,  

тис. т 
2015 р. 2025 р. 2015 р. 2025 р. 2015 р. 2025 р. 

Льон олійний 62,1 75,0 1,10 1,80 68,3 135,0 
Гірчиця 74,1 120,0 0,65 1,50 48,2 180,0 

 
Основним напрямом розвитку технологій вирощування олійних 

культур є удосконалення їх з урахуванням екологічної, енергетичної та 
господарської доцільності, розміщення та спеціалізації господарств, 
потреб ринку, обов’язкового відновлення ефективної і потенційної 
родючості ґрунту. 

Активний розвиток оліє-жирової промисловості вимагає відповід-
ного рівня забезпеченості олійною сировиною. В зв’язку з високим 
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попитом на насіння соняшнику і рівнем рентабельності цієї культури 
відбулось значне розширення його посівних площ. Порушення науково-
обґрунтованих оптимальних площ посіву і значне перевантаження сівозмін 
цією культурою призвело до низки негативних явищ: поширення і значна 
інтенсивність розвитку хвороб і шкідників, зниження родючості ґрунтів, 
погіршення їх водного режиму та ін. Вирішення проблем, що виникли, 
можливе лише за умови оптимізації площ посіву у тому числі 
малопоширених олійних культур. Наприклад, льон олійний має 
можливість виступати в сівозміні як альтернатива соняшнику. 

До 2025 року площі посіву малопоширених олійних культур будуть 
складати: льону олійного  – 75,0 тис. га, гірчиці – 120,0 тис. га, рижію – 
6,0 тис. га, сафлору – 5,5 тис. га, кунжуту – 1,0 тис. га, тобто загальна їх 
площа буде складати 207,5 тис. га. Науково-дослідні установи НААН 
забезпечать сортовими ресурсами і насінням основні площі льону 
олійного, гірчиці, сафлору, рижію, кунжуту. За умови забезпечення 
сільгосппідприємств добривами та гербіцидами можна очікувати у 
2025 році виробництва 135 тис. т  льону олійного, 180 тис. т гірчиці, 
8,25 тис. т сафлору, 9,6 тис. т рижію, 1,6 тис. т кунжуту. 

Загальна умовна виручка від реалізації льону олійного складе 
1714,5 млн грн, загальний умовний прибуток 1132,8 млн грн, загальна 
умовна виручка від реалізації гірчиці складе 2178,0 млн грн, загальний 
умовний прибуток – 771,7 млн грн, загальна умовна виручка від реалізації 
сафлору складе 66,0 млн грн, загальний умовний прибуток – 21,31 млн грн, 
загальна умовна виручка від реалізації кунжуту складе 128,0 млн грн, 
загальний умовний прибуток – 113,0 млн грн, загальна умовна виручка від 
реалізації рижію складе 99,84 млн грн, загальний умовний прибуток – 
55,78 млн грн. 

При змушеному зменшенні частки посівних площ соняшнику 
отримання стабільного валового збору, який має задовольнити потреби 
олійних підприємств в сировині, можливе лише за умови вирощування 
малопоширених олійних культур.  

Інститут олійних культур НААН є провідною науковою установою з 
селекції льону олійного та гірчиці й спрямовує свою роботу на розробку 
теоретичних основ селекції, створення сучасного селекційного матеріалу 
та розробку оптимальних агроприйомів з його вирощування.  

Результатом багаторічної роботи науковців Інституту є занесені до 
Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 
2016 р., 8 сортів льону олійного, 4 – гірчиці озимої,  9 – гірчиці ярої, з них 
7 сортів гірчиці сизої та 2 сорти гірчиці білої. На сьогодні у державному 
сортовипробуванні знаходяться 4 сорти льону та 2 сорти гірчиці ярої.  

Для ведення селекційної роботи з цими культурами створено 
змістовні колекції за морфологічними, господарсько-цінними та 
мутантними ознаками. 
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1 СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА 
ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО 

 
1.1 Динаміка виробництва льону олійного у 2008-2016  рр. 
 
На сьогодні льон олійний займає близько 3,5 млн га посівних площ у 

світі. Основними країнами, де його вирощують, є Канада, США, Китай, 
Індія, Росія, Казахстан (рис. 1.1). Нарощує виробництво льону Білорусь. 
Варто також окремо зазначити, що в країнах Європи щорічно попит на 
насіння льону сягає близько 600-700 тис. т, з яких основну частину займає 
продукція із Північної Америки. З огляду на географічну відстань 
вигідним є саме експорт українського льону, що має більше конкурентних 
переваг. Тому цей ринок є досить перспективним для вітчизняних аграріїв. 

Хоча пріоритетними олійними культурами в Україні є соняшник, 
ріпак і соя, останніми роками зростає зацікавленість льоном олійним. 
Починаючи з 2000-х років в Україні спостерігається динаміка зростання 
його площ. Так, якщо в 2008 році площа під льоном олійним складала 
19,1 тис. га, то у 2015-2016  рр. вона становила більше 66,8 тис. га 
(рис. 1.1). Збільшення площ під цією культурою, насамперед, зумовлено 
зростанням попиту на насіння на внутрішньому й зовнішньому ринках. 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Динаміка посівних площ льону олійного в Україні 
 

Льон олійний можна вирощувати в усіх ґрунтово-кліматичних зонах 
України завдяки біологічним властивостям та екологічній адаптованості. 
Основними регіонами вирощування льону олійного є південні області 
(Запорізька, Дніпропетровська, Миколаївська, Херсонська), хоча 
останніми роками площі під цією культурою збільшуються і в областях 
центрального й північного регіонів. На півночі України льон олійний у 
сівозмінах займає нішу льону-довгунцю, занепад якого розпочався в 
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середині 90-х років. Позитивна динаміка зростання площ спостерігається 
також у зоні Лісостепу, де площі посівів льону олійного зросли від 12 % у 
2012-му році до 29 % у 2014-му  (рис. 1.2). У зоні Полісся частка посівів 
зросла від 3,3 % у 2012-му до 7,8 % у 2014-му році. Стрімкі темпи 
розширення посівів льону олійного протягом 2012–2014 рр. зафіксовано в 
Київській (із 8,9 до 388,3 га, або у 44 рази) та Львівській областях (із 47 до 
603,1 га, або у 12 разів). 

 
 

 
 

Рисунок 1.2 – Посівні площі під льоном олійним в Україні (2016 р.) 
 
Льоном олійним можна насичувати до 20 % посівних площ, але поки 

що в Україні ринок цієї культури залишається нішевим. Протягом останніх 
п’яти років у загальній структурі посівів олійних культур льону олійному 
належить частка менша за 1 %, а його частка у структурі виробництва 
олійного насіння – на рівні 0,3 %. 

Незважаючи на стабільне зростання посівних площ льону олійного в 
Україні, ця культура займає невелику частку в сегменті внутрішнього 
ринку олійної сировини і є експортною – щорічний експорт сягає 30 тис. 
тонн насіння льону, або понад 65 % загального обсягу виробництва. 
Український льон купують 27 країн – члени ЄС, а також Єгипет, 
Туреччина, Росія, Китай. Основними споживачами у 2015 році були 
В’єтнам (35 %), Польща (16 %), Єгипет (10 %). Щорічно з України 
експортують близько 2000 т лляної олії і понад 4000 т макухи. Олія 
користується попитом у Китаї, Південній Кореї, Туреччині, Польщі, а 
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макуха – у Польщі, Італії, Білорусі, країнах Прибалтики. Зацікавленість 
Євросоюзу льоном з країн СНД зумовлена більшою екологічністю 
продукції, особливо після того, як було виявлено, що канадський льон 
генетично модифікований. Також важливим є те, що наші природні умови 
дозволяють льону самостійно дозріти без застосування десикантів.  

Зростання українського експорту льону та його вирощування суттєво 
гальмує вивізне мито в 10 %, яке зменшує внутрішню ціну реалізації і не 
дає можливості сільгоспвиробникам продавати насіння льону за світовими 
цінами, оновлювати основні засоби, закуповувати якісне насіння і, відпо-
відно, збільшити обсяги виробництва, завантажити переробні потужності 
та нарощувати експорт. 

Основними конкурентами українського льону на світовому ринку є 
Росія і Казахстан. Виробники насіння льону цих країн більш конкуренто-
здатні завдяки програмам державної підтримки у формі дотацій та 
відсутності експортного мита. Крім того, ці країни мають власні 
енергетичні ресурси, тому ціни на пальне, мінеральні добрива й паливно-
мастильні матеріали нижчі вітчизняних, що, відповідно, також зменшує 
собівартість вирощеної продукції.  

За перше півріччя 2016 року експорт льону з України виріс в 2 рази. 
У 2015 р. середня експортна ціна на насіння льону з Росії і Казахстану 
(головних країн-конкурентів на даному ринку для України) склала 425 і 
397 $/т відповідно, в той же час ціна на українську продукцію становила 
419 $/т, що з додатковими 10 % мита робить цю продукцію не 
конкурентною.  

Наразі в Україні льоном олійним займаються переважно малі й 
середні агрофірми – південноукраїнські компанії: ПСП «Альфа-Агро», 
«Аграрник», «Росія СТОВ» (Херсонська обл.), СПК «Зеленоярське» і 
«Оазис» (Миколаївська область), ФГ «Сократ», Товариство «Банівське», 
ДП «Ізвєстія» (Запорізька обл.), ФГ «Анастасія», ТОВ 
«СП«Агропроммаш» і ТОВ «Агрофармахін» (Дніпропетровська обл.). 

Внутрішнє споживання льону олійного в Україні незначне. Це 
пов’язано з обмеженістю сфер збуту як безпосередньо насіння льону, так і 
продуктів його переробки. Основні продукти переробки – олія і макуха. 
Обсяг переробки насіння льону складає близько 20 %, або 8–10 тис. т. 

Забезпечення переробних підприємств льоном олійним має свою 
специфіку. Найбільша торгівельна активність на ринку спостерігається в 
серпні-вересні, тобто в період після збирання культури. У середині сезону 
товарне насіння надходить на ринок в обмеженій кількості, в основному, 
це партії об’ємом до 10 т. Експортно-орієнтовані компанії готові 
здійснювати закупівлю насіння льону за максимальними цінами, однак на 
ринку сформувався дефіцит великотоннажних партій насіння відповідної 
якості. 

Є технології безвідходного використання льону. Однак ринок лляної 
трести в Україні не розвинений, тож аграрії вважають, що вигідніше 
залишати «відходи» (соломку й коробочки) на полі. 
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Основними переробниками насіння льону олійного є компанії: «Ні-
жинський ЖК» (Чернігівська обл.), ТОВ «Агросельпром» 
(Дніпропетровська обл.), «Факторія» (Донецька обл.), «Березівський завод 
натуральних продуктів» (Одеська обл.), ТОВ «АВА» (м. Одеса). 

Льон – цінна універсальна рослина, джерело насіння, олії та волокон, 
які є сировиною для багатьох галузей промисловості. Широкі можливості 
використання насіння льону та олії з них зумовили зростаючий попит на 
цю продукцію: технічна олія входить до складу оліфи, фарб, емалей і т. д.; 
лляна олія, насіння льону набувають все більшої популярності як дієтичні 
продукти; текстильні вироби з льону є практично в кожному будинку, 
макуха, шрот йдуть на корм худобі. Останнім часом підвищується інтерес 
до органічної продукції, в тому числі і насіння льону, з боку ринків 
розвинених країн. 

Олійний льон – цінний харчовий та лікувальний продукт. Льон – 
важлива лікарська рослина. Лляну олію використовують у дієтичному 
харчуванні хворих із порушеннями жирового обміну, атеросклерозом, 
ішемічною хворобою серця, мозку, гіпертонічною хворобою, цукровим 
діабетом, при цирозі печінки, гепатиті, жировій дистрофії печінки. Лляна 
олія містить мінімальну кількість холестерину, і велику кількість 
ненасичених жирних кислот, вживання яких з їжею знижує вміст 
холестерину. Слиз, що виділяється при намочуванні насіння, має добрі 
пом’якшуючі властивості при кишкових захворюваннях. 

 До складу лляної олії входять такі жирні кислоти як: пальмітинова 
(5–7 %), стеаринова (3–4 %), олеїнова (16–20 %), лінолева (14–17 %), 
ліноленова (50–60 %). За даними ФАОstat, лляну олію за вмістом 
ліноленової кислоти можна розділити на 4 категорії: 

1. Вміст ліноленової кислоти більше 50 % – високий, олія придатна в 
основному для використання на технічні цілі. 

2. Вміст ліноленової кислоти 36–49 % – середній, олія придатна на 
технічні цілі, в медицині, парфумерії. 

3. Вміст ліноленової кислоти 10–35 % – низький, олія придатна в 
основному на харчові цілі. 

4. Вміст ліноленової кислоти менше 10 % – дуже низький, олія 
придатна тільки на харчові цілі. 

Саме якісний склад олії визначає його використання для 
виробництва продуктів дієтичного лікування, виробництва косметичних 
препаратів, нових лікувальних засобів. З насіння льону одержують 
препарат лінетол, що використовується для лікування опіків шкіри.  

Макуха, що є продуктом переробки насіння, містить від 6 до 12 % 
жиру, 33–38 % протеїну, 7 % олії, 9 % клітковини. Поживність 1 кг 
становить 1,15 к. о. і має 260 г перетравного протеїну. Цінною для годівлі 
тварин, особливо свиней, є й полова, що утворюється при обмолоті льону й 
очищенні насіння. За поживністю 1 кг її становить 0,27 к. о. і має 20 г 
перетравного протеїну. 
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У відповідь на збільшення попиту, зростає і виробництво насіння 
льону. За попередніми даними, в 2015/16 маркетинговому році світове ви-
робництво насіння льону оцінюється в 2,65 млн т, що є найвищим показни-
ком за останні 10 років. Але незадоволений попит все одно залишається і 
українські аграрії мають всі шанси заповнити ринковий дефіцит своєю 
продукцією. 

 
1.2 Селекція та насінництво льону олійного 
 
Результатом багаторічної роботи науковців Інституту є занесені до 

Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 
2016 р., 8 сортів льону олійного. На сьогодні у державному 
сортовипробуванні знаходяться 4 сорти льону олійного.  

Сортами льону олійного селекції Інституту олійних культур НААН 
щорічно в Україні засівається близько 76 % посівних площ. При цьому 
співвідношення сортів льону олійного селекції Інституту олійних культур 
до сортів інших установ складає 50 % (рис. 1.3). 

 
 

 
 

Рисунок 1.3 – Співвідношення сортів льону олійного селекції  
Інституту олійних культур та сортів інших установ 

 
 
Робота з селекції льону олійного проводиться за такими напрямами: 

створення сортів технічного використання з підвищеним (більше 65 %) 
вмістом ліноленової кислоти,  харчового використання зі зниженим (менше 
40 %) вмістом ліноленової кислоти й підвищеним (більше 40 %) вмістом 
комплексу лінолевої й олеїнової кислот та медичного використання 
(рис. 1.4).  

Створення сортів з більш високою пластичністю і стійкістю, як 
проти окремих збудників, так і проти комплексу захворювань можливо з 
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використанням міжвидової гібридизації. Залучення диких видів, що 
відрізняються значною різноманітністю багатьох ознак через міжвидову 
гібридизацію, – досить актуальний напрямок селекційної роботи. Дикі 
види становлять інтерес як донори загублених генів стійкості проти 
хвороб, шкідників і несприятливих факторів. Рід Linum гетерогенний за 
кількістю, будовою і розміром хромосом. Вони також є носіями таких 
важливих селекційно-цінних ознак як підвищене бічне розгалуження, 
підвищена кількість коробочок на рослині. Також цікавим для 
селекціонера є раннє дозрівання диких форм. До недоліків слід віднести 
низьку олійність, розтріскування коробочок та дрібне насіння. Враховуючи 
все вищевикладене, слід зазначити необхідність проведення досліджень, 
спрямованих на створення нового вихідного матеріалу з залученням диких 
гомостильних видів, які допоможуть поліпшити вже існуючі сорти льону 
олійного.  

 

 
 

Рисунок 1.4 – Напрями селекції льону олійного 
 
Селекція рослин на поліпшення якості олії полягає в створенні сортів 

з новим типом олії, що визначаються характером її використання. При 
цьому можливий відбір генотипів як на екстремальні прояви ознаки, тобто 
мінімум або максимум, так і на оптимальний вміст певної речовини або 
групи речовин. Очевидно, що для кожного типу олії існують індивідуальні 
параметри якості. На відміну від селекції на збільшення врожаю, коли 
ознаки продуктивності і стійкості проти хвороб, шкідників і абіотичних 
стресів реально проявляються в полі при збиранні врожаю, селекція на 
поліпшення якості ведеться за ознаками хімічного складу насіння, що 
формуються в рослині і переходять в сировину і продукти технологічної 
переробки. Однією з важливих проблем поліпшення якості лляної олії є 
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підвищення її стійкості проти автоокислення з метою запобігання 
накопичення токсичних продуктів прогіркання в процесі її зберігання і 
використання. Таким чином, якість олії, тобто її харчові, біологічні та 
технологічні властивості залежать не тільки від складу і молекулярного 
положення жирних кислот в триацилгліцеролах, а також від наявності 
різних жиророзчинних супутніх компонентів, таких як токофероли, 
стероли, пігменти та ін. При розробці генетичних основ селекції льону 
олійного на збільшення окислювальної стабільності олії слід враховувати, 
що ця ознака визначається багатьма факторами різної природи. До числа 
найбільш значущих чинників відноситься ступінь ненасиченості жирних 
кислот, який позитивно корелює зі здатністю до окислення і наявністю 
природних антиоксидантів, перш за все токоферолів, що перешкоджають 
процесу вільнорадикального окислення.  

При створенні сортів льону використовується широкий арсенал 
методів, як традиційних, так і нових підходів, що дозволяє отримувати 
якісний вихідний матеріал (рис. 1.5). До недавнього часу в практичній 
селекції цієї культури при створенні вихідного матеріалу використовували 
лише методи добору з гібридних популяцій, одержаних в результаті 
внутрішньовидової гібридизації. При цьому добір проводили виключно на 
рівні спорофіту. 

 

 
 

Рисунок 1.5 – Методи створення та ідентифікації вихідного матеріалу 
 

Науковцями Інституту було розроблено нові методи добору, на рівні 
чоловічого гаметофіту (пилку), що дозволяє інтенсифікувати виявлення 
якісно нового матеріалу. Саме методом пилкового добору було створено 
перший сорт селекції Інституту олійних культур Південна ніч з виключною 
посухостійкістю, який й досі залишається національним стандартом України. 

Дослідження з індукованого мутагенезу на льоні олійному були роз-
почато у 1997 році (рис. 1.6), а вже у 2001 році шляхом прямого добору 
мутантів було отримано перший сорт мутантного походження – Айсберг – 
білоквітковий з квіткою зірчастого типу. У подальшому на базі одержаних 
методами хімічного та фізичного мутагенезу мутантів було створено 
високопродуктивні сорти льону зі зміненим жирнокислотним складом олії: 
на технічні цілі – сорти Золотистий та Вогні Дніпрогесу з високим вмістом 
ліноленової кислоти (понад 65 % і вище); на харчові цілі – сорти Ківіка з 
підвищеним до 35 % вмістом олеїнової кислоти та Живинка зі 
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збалансованим вмістом ненасичених жирних кислот (ліноленова – 25,9 %, 
олеїнова – 20,6 %, лінолева  –  43,6 %). 

 

 
 

Рисунок 1.6 – Використання індукованого мутагенезу  
в селекції льону та гірчиці 

 
Одним з сучасних прийомів створення вихідного матеріалу є метод 

культури пиляків і мікроспор. В Інституті розроблена та запатентована 
модифікована методика одержання подвоєних гаплоїдів льону через 
культуру пиляків, в якій підібрані оптимальні умови для органогенезу в 
культурі калусу та подовження регенерованих пагонів (рис. 1.7). Створений з 
використанням даної методики матеріал проходить випробування в різних 
ланках селекційного процесу. 

В останні роки до вивчення вихідного матеріалу льону олійного 
залучений метод електрофорезу запасних білків насіння. Розроблений 
спосіб електрофоретичного розподілення запасних білків насіння льону 
дозволяє не тільки здійснювати паспортизацію сортів, а й цілеспрямовано 
підбирати матеріал для схрещування (рис. 1.8).  

Окремим напрямом в селекції льону є селекція на великонасіннєвість. Вона 
була розпочата ще в 2001 році з залученням в схрещування великонасіннєвого 
зразка з Індії з масою 1000 насінин біля 12 г. 

Однак окрім великонасіннєвості даний зразок характеризувався 
такими небажаними властивостями як низькорослість та низька олійність. 
Знадобилось близько 10 років для подолання тісного зв’язку між ними і 
крупністю насіння.  Вперше створений в Україні та світі великонасіннєвий 
сорт Світлозір має масу 1000 насінин більше 9 г та олійність на рівні 47–
50 %. Інший великонасіннєвий сорт запорізької селекції з аналогічними 
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властивостями, але з іншим забарвленням насіння під назвою Запорізький 
богатир проходить державне сортовипробування.  

 

 
 

Рисунок 1.7 – Метод культури пиляків для отримання 
чистих ліній льону 

  

 
 

Рисунок 1.8 – Використання білкових маркерів в селекції льону 
 
Більшість сортів льону селекції Інституту несуть відмітні морфоло-

гічні (маркерні) ознаки. Шляхом індукованого мутагенезу спектр цих 
ознак вдалося значно розширити. Серед них є оригінальні та вперше 
отримані, наприклад, такі, що проявляються протягом усього періоду 
вегетації та не впливають негативно на продуктивність (наприклад, жовто-
зелена верхівка рослини у сортів Золотистий та Вогні Дніпрогесу) або зі 
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зміненою формою квітки  (напіврозкритий віночок у сорту Патріций). 
Колекція індукованих мутантів знайшла застосування не тільки в 
практичній площині при створенні нових сортів з господарсько-цінними 
або маркерними ознаками, але і в теоретичному плані як зручна модель для 
вивчення процесів фотосинтезу та генетики культури льону.  

Науковцями Інституту приділяється значна увага генетиці льону, яка 
на сьогодні вивчена вкрай недостатньо, що стримує селекцію цієї 
культури. Проводяться експерименти зі встановлення особливостей 
успадкування різних якісних та кількісних ознак. Закінченими можна 
вважати дослідження з генетики габітусу рослини у льону олійного. 
Встановлено, що успадкування ознак галуження і висоти рослини 
відповідає адитивно-домінантній моделі з домінуванням більшого прико-
реневого галуження стебла і меншого рівня ознак висоти рослини і 
кількості бокових пагонів. Ознаки висоти і кількості бокових пагонів 
контролюються 2 блоками генів, а рівня прикореневого галуження стебла 
знаходяться під контролем від 1 до 3 блоків генів.  

 
1.3 Характеристика сортів льону олійного, що занесені до 

Державного реєстру сортів рослин України 
 
Сорт Південна ніч – національний стандарт. 

Середньостиглий, тривалість вегетаційного періоду – 
88–90 діб. Висота рослин – 52–55 см. Квітка велика, 
відкрита, забарвлення пелюсток синє. Насіння 
коричневе, маса 1000 насінин – 7,9–8,5 г. Вміст олії в 
насінні – 44–46 %. Урожайність – 1,7–1,8 т/га. 
Посухостійкий. 

 Сорт Дебют – ранньостиглий, тривалість 
вегетаційного періоду – 83–86 діб, дозріває на 5–7 діб 
раніше стандартного сорту Південна ніч. Це дозволяє 
раніше розпочати збирання, а також сіяти цей сорт у 
північних та західних областях України. Сорт має 
відмітні сортові ознаки – фіолетову квітку, яскраве 
темно-коричневе насіння. Висота рослин − 57–58 см. 
Кущ компактний, стебло слабо розгалужене. Маса 1000 насінин − 7,5–
8,0 г. Урожайність – 1,7–1,9 т/га. Вміст олії в насінні − 46–48 %. Відмітною 
особливістю сорту Дебют є раннє дружнє дозрівання коробочок.  

Сорт Айсберг – середньостиглий, тривалість 
вегетаційного періоду – 86–88 діб. Висота рослин – 
54–57 см. Маркерна ознака – зіркоподібна квітка. 
Забарвлення пелюсток біле. Насіння коричневе, маса 
1000 насінин – 7,7–8,0 г. Вміст олії в насінні – 47–
49 %. Урожайність – 1,8–2,0 т/га. Вирізняється 
стійкістю проти фузаріозного в’янення. 
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Сорт Орфей – середньостиглий, тривалість 
вегетаційного періоду – 87–90 діб. Висота рослин – 55–
60 см. Квітка середньої величини, забарвлення віночка 
блакитне. Насіння помірно-коричневе. Висота рослин – 
55–60 см. Сорт відрізняється високою врожайністю, що 
зумовлено великою кількістю коробочок на рослинах. 
Маса 1000 насінин – 7,5–8,0 г. Урожайність 1,9–2,0 т/га. 
Вміст олії в насінні – 47–48 %. Сорт забезпечує стабільно 
високі врожаї в усіх ґрунтово-кліматичних зонах. 

 Сорт Водограй – середньостиглий, тривалість веге-
таційного періоду 87–89 дiб. Висота рослин – 58–60 см. Квітка 
середньої величини, забарвлення пелюсток віночка блакитне, 
насіння – помірно-коричневе. Маса 1000 насінин – 6,6–7,2 г. 
Урожайність 2,0–2,5 т/га. Високоолійний – вміст олії в насінні 
складає 48–49 %. Вирізняється високим вмістом ліноленової 
кислоти в олії (69,0 %).  

 Світлозір – великонасіннєвий сорт, 
маса 1000 насінин складає 9,2 г. 
Середньостиглий, тривалість періоду вегетації 
складає 87–89 діб. Має чіткі маркерні ознаки − 
біле забарвлення пелюсток віночка і жовте 
насіння. Висота рослин – 58–60 см. Урожайність – 2,0–2,5 т/га. 
Має підвищений вміст олії в насінні (49–50 %) та вміст 
ліноленової кислоти в олії (68–70 %). Перевагою сорту є велика маса насіння, яка 
сприяє кращому очищенню при доробці. 

Порівняльні характеристики сортів селекції ІОК НААН із 
закордонними надано у табл. 1.1. 

 
Таблиця 1.1 – Порівняльні характеристики сортів селекції  ІОК НААН  із 

закордонними 
 

Сорт 

Поход- 
ження, рік 
занесення  
до Реєстру 

Урожай-
ність, т/га 

Вегета-
ційний 
період, 

діб 

Маса 
1000 

насінин, 
г 

Висота 
рослин, 

см 

Вміст 
ліно- 

ленової 
кислоти, 

% 

Олій-
ність, 
% 

Сорти технічного використання 

Світлозір ІОК НААН 
(Україна) 2015 р. 2,80 87 9,2 57,0 70,0 50,0 

Лірина 
Дойче Заатфере-

делунг АГ 
(Німеччина) 2002 р. 

2,50 90 7,2 78,0 56,0 44,3 

Сорти (перспективні) харчового використання 

Живинка ІОК НААН 
(Україна) 1,80 88 6,8 52 25,9 47,0 

Нілін ВНДІОК (Росія) 1,16 87 5,51 83 2,90 43,2 
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1.4 Характеристика перспективних сортів льону олійного, які 
проходять державне сортовипробування (2013-2016 рр.) 

 
Сорт Патріций – середньостиглий, 

тривалість вегетаційного періоду 86–87 діб. 
Висота рослин – 50–55 см. Урожайність – 
2,0–2,5 т/га. Маса 1000 насінин – 7,0–7,2 г. 
Характеризується високими показниками 
вмісту олії в насінні (48 %) та вмісту ліноленової 
кислоти в олії (68,4 %). Новий сорт Патріций має 
комбінацію трьох маркерних ознак: напівзгорнутий 
ступінь розкриття квітки, фіолетові пелюстки віночка й 
жовте забарвлення насіння.  

Сорт Вогні Дніпрогесу – характери-
зується високою олійністю (49 %) та 
високим вмістом ліноленової кислоти в 
олії (70,0 %). Маркерна ознака – 
хлорофільна недостатність рослини від 
початку вегетації до дозрівання. Середньостиглий – 
тривалість вегетаційного періоду 88 діб. Висота рослин – 
51 см. Урожайність – 2,0 т/га. Маса 1000 насінин – 7,7 г.  

Сорт Запорізький богатир – велико-
насіннєвий, вирізняється підвищеною масою 
1000 насінин (вище 9,0 г). Середньостиглий – 
тривалість вегетаційного періоду 91 доба. 
Висота рослин – 52 см. Потенційна врожайність 2,0–
2,5 т/га, олійність – 49,5 %, вміст ліноленової кислоти – 
більше 65 %. Забарвлення пелюсток віночка блакитне, 
насіння помірно-коричневе. 

 Живинка – сорт харчового 
призначення, характеризується зни-
женим вмістом ліноленової кислоти в 
олії (25,9 %) та підвищеним вмістом 
олеїнової (20,6 %) і лінолевої (43,6 %) кислот. 
Середньостиглий – тривалість вегетаційного періоду 
88 діб. Висота рослин – 52 см. Урожайність – 1,8 т/га. Маса 1000 насінин – 
6,8 г. Олійність – 47 %. 

 
1.5 Технологія вирощування льону олійного 
 
Агротехніка вирощування льону олійного не складна. Посіви льону в 

сівозміні можна повертати не раніше, ніж через 5–7 років. Кращими 
попередниками є озимі зернові, зернобобові, баштанні, картопля, 
кукурудза на зелений корм та інші просапні культури, після яких поле 
залишається чистим від бур’янів. Ефективне розміщення льону по пару. Не 
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рекомендується висівати льон олійний після соняшнику, ріпаку, суданської 
трави та льону. Льон олійний рано звільняє поля, тому є добрим 
попередником для озимих та ярих культур. 

За результатами досліджень Інституту олійних культур сорту 
Водограй (рис. 1.9) найкращу врожайність можна отримати із застосуван-
ням основного обробітку у вигляді оранки. В дослідження було також 
включено використання стимуляторів росту, які суттєво збільшують 
врожай. 

Насіння льону для появи дружних сходів потребує дрібногрудкуватої 
структури ґрунту. Тому рано навесні проводять передпосівну культивацію 
з боронуванням на глибину загортання насіння – 3–4 см, максимум до 5 см. 
Якщо зяб погано вирівняний з осені, ранньовесняний обробіток ґрунту 
треба почати зі шлейфування поля, а потім провести культивацію. 

Для боротьби з бур’янами можна застосовувати ґрунтові гербіциди 
на основі речовини трифлуралін, але за умови достатньої наявності 
ґрунтової вологи з негайним загортанням в ґрунт після внесення. 

Льон олійний має відносно слабку кореневу систему, тому добре 
реагує на високу родючість ґрунтів. Чорноземи та каштанові ґрунти для 
цієї культури кращі. На формування однієї тонни насіння льон витрачає до 
55–65 кг азоту, 10–25 кг фосфору та 40–45 кг калію (1:0,4:0,7). 

Використання поживних речовин у фазах розвитку проходить 
нерівномірно. Незначна їх кількість засвоюється в період від сходів до 
бутонізації й максимуму досягає у фазу цвітіння. Так, якщо до цвітіння 
льон поглинає близько 30 % азоту та 15 % фосфору, то за короткий період 
від початку масового цвітіння до утворення коробочок 60 %, а фосфору – 
50 % і більше. І навпаки, надлишкове азотне живлення в період від фази 
«ялинки» до бутонізації може викликати вилягання рослин. Потреба у 
фосфорі, навпаки, різко виражена з перших днів вегетації й продовжується 
до кінця дозрівання, але найбільш інтенсивне – від бутонізації до 
утворення насіння. Потреба в калії приблизно така сама, як у фосфорі, але 
ґрунти в зонах промислового вирощування льону олійного, як правило, 
багаті калієм, тому недостачі в ньому рослини не відчувають. 

Насіння проростає при температурі 6 °С, однак для отримання дружних 
сходів ґрунт повинен прогрітися до 10–12 °С. Сходи з’являються на 5–7-й день 
після сівби й здатні переносити короткочасні приморозки до мінус 3–4 °С.  

Льон олійний слід висівати відразу після закінчення сівби ранніх ярих 
культур. У південних регіонах це кінець березня - початок квітня. Запізнення з 
висівом призводить до зниження врожаю на 2,2–2,8 ц/га. 

Спосіб сівби – рядковий, з шириною міжрядь 15 см, глибина загортання 
насіння – 3–5 см. Норма висіву 40–50 кг/га. Необхідною умовою для одержання 
рівномірних і дружних сходів є висівання у вологий шар ґрунту з одночасним 
прикочуванням. Так, на рис. 1.10 представлені результати дослідів, проведених в 
Інституті олійних культур з сортом Орфей. За результатами дослідів видно, що 
найбільшу врожайність льону можна отримати при першому строку сівби з 
густотою 4 млн/га. 
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Рисунок 1.9 – Урожайність льону олійного сорту Водограй (т/га) в 
залежності  від способу основного обробітку ґрунту та стимуляторів росту:  

1 – Контроль. 2 – Внесення в ґрунт Агробак плюс + обробка насіння 
Агробак плюс для насіння. 3 – Внесення в ґрунт Агробак плюс + 2 обробки по 

вегетації (2–4 та 6–8 пар листків) баковою сумішшю Агробак плюс та 
Ростконцентрат. 4 – Внесення в ґрунт Агробак плюс + обробка насіння Агробак 

плюс для насіння + 2 обробки по вегетації (2–4 та 6–8 пар листків) баковою 
сумішшю Агробак плюс Ростконцентрат 

 

 
 
Рисунок 1.10 – Урожайність льону олійного сорту Орфей (т/га) в 

залежності від строку сівби та норми висіву 
 
У зв’язку з повільним ростом рослин льону аж до фази бутонізації 

необхідно дбати про чистоту посівів. Засміченість може призвести до сильного 
пригнічення рослин льону бур’янами, тому у фазі «ялинки» ефективним засобом 
є обробка посівів страховими гербіцидами, або їх баковими сумішами залежно 
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від видового складу бур’янів, такими як: Агритокс, Лонтрел, Кросс, Базагран, 
Фюзилад, Пік, та ін. 

На цей час льон олійний слабко уражується хворобами та ушкоджується 
шкідниками. Основними шкідниками льону є льонова блішка, совка-гамма, 
льонова плодожерка, лучний метелик. Крім традиційних хімічних обробок 
зменшити пошкодження можна ранніми строками сівби, дотриманням 
просторової ізоляції посівів від полів, де його вирощували в попередньому році, а 
під майбутню вегетацію – знищенням бур’янів, раннім післязбиральним 
лущенням стерні та зяблевою оранкою льоновищ. 

Період збирання льону припадає на кінець липня-початок серпня, тобто 
збігається із зерновими жнивами. Але конкуренції між культурами не виникає, 
тому що льон може постояти до закінчення зернових жнив – насіння з його 
коробочок не обсипається, стебла не вилягають. Стиглість посівів визначається 
побурінням коробочок, опаданням листя й торохтінням насіння, яке відстало від 
перегородок у коробочках. 

Чисті від бур’янів посіви збирають прямим комбайнуванням, а забур’янені 
– зі скошуванням у валки. До скошування приступають при дозріванні 75 % 
коробочок, на цей час вологість насіння складає 20–25 %. Висота скошування – 
12–15 см. За сприятливих умов валки висихають протягом 5–7 днів. Стебла 
льону скошуються важче, ніж у колосових, тому на ножі жатки ставлять гладкі 
сегменти. До підбору та обмолоту валків приступають, коли вологість знизиться 
до 12 %. Зниження вологості насіння до 8–10 % призводить до значного їх 
травмування. Під час збирання може виникати проблема утилізації пожнивних 
решток, адже стебла льону містять волокно й при збиранні можуть утворювати 
довгі тріпані «коси». Їх важко загорнути в ґрунт, крім того, вони повільно 
розкладаються. Для цього перед оранкою потрібно використовувати важкі 
дискові борони, а за потреби повторити дискування у взаємно перпендикулярних 
напрямках. 

Обмолочене насіння льону негайно очищують і просушують. Вологість 
засипаного в зерносховище насіння не має перевищувати 10 %. 

Дотримуючись рекомендованої науковцями технології вирощування льону 
олійного та використовуючи сертифіковане насіння, можна одержати 
максимальний врожай з високою якістю. 

 
1.6 Економічна ефективність виробництва льону олійного 
 
Основним фактором, який сприяє зростанню посівних площ під 

льоном, є значна економічна ефективність цієї культури. Через високу 
олійність (45–50 %) і потенційну врожайність (2,0–2,5 т/га) він є 
високорентабельною культурою. Вирощування льону обходиться в 1,3–1,5 
рази дешевше за соняшник. 

Льон олійний також має низку переваг у вирощуванні. Він є одним із 
кращих попередників для більшості сільськогосподарських культур і не 
обмежує розміщення у сівозміні інших олійних культур завдяки сівбі у 
ранні строки (що дає змогу ефективніше використовувати осінньо-зимові 
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запаси ґрунтової вологи), має короткий вегетаційний період – 80–100 діб 
(отже, його можна збирати наприкінці липня), характеризується 
відсутністю спільних патогенів. Льон також може бути незамінною 
страховою культурою у разі загибелі озимих культур. Льон олійний не 
вилягає, не обсипається, тому господарства можуть спочатку зібрати 
зернові, а вже потім льон. Відсутність у степовій зоні України специфічних 
шкідників і хвороб дає змогу не застосовувати інсектициди і фунгіциди. За 
останні роки різко змінилися кліматичні умови у бік потепління, завдяки 
чому вирощування льону олійного стає дуже актуальним, особливо у 
південних і східних областях України. Посухостійкість льону 
зумовлюється розвитком кореневої системи, її безперервним ростом у 
глибину майже до кінця вегетації, завдяки чому рослини засвоюють вологу 
після цвітіння із глибших шарів ґрунту й краще витримують посуху 
порівняно з іншими ярими культурами.  

Економічна ефективність вирощування льону олійного надана у 
таблиці 1.2, а структура витрат представлена на рисунку 1.7. 

Варто також окремо зазначити, що в країнах Європи щорічно попит 
на насіння льону сягає близько 600–700 тис. т, з яких основну частину 
займає продукція із Північної Америки. З огляду на географічну відстань 
вигідним є саме експорт українського льону, що має більше конкурентних 
переваг. Тому цей ринок є досить перспективним для вітчизняних аграріїв, 
що підтверджується  динамікою зовнішньої торгівлі України насінням 
льону (табл. 1.3). Експортна ціна реалізації льону олійного виробництва 
України у 2016 р. склала 300–350 дол./т, при цьому виробництва Канади – 
470 дол./т, Казахстану – 265 дол./т. 

 
Таблиця 1.2 – Економічна ефективність вирощування льону олійного 

 

№  
з/п Показник 2015 р. 

факт 
Прогноз 

2020 р. 2025 р. 

1 Площа, тис. га 62,1 68,5 75,0 
2 Урожайність, т/га 1,10 1,4 1,8 
3 Валовий збір, тис. т 68,3 95,9 135,0 
4 
 
  

Фактичні витрати на 1 га, грн 4900 6125 7756 

всього, млн грн 304,3 419,6 581,7 
5 
 
  

Умовна виручка від реалізації, з 1 га, грн 13970 17780 22860 

всього, млн грн 867,5 1217,9 1714,5 

6 
  

Умовний прибуток на 1 га, грн 9070 11655 15104 
всього, млн грн 563,2 798,4 1132,8 
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Рисунок 1.7 – Структура витрат на вирощування 1 га льону олійного 
 

Таблиця 1.3 – Зовнішня торгівля України насінням льону 
 

Період 

Експорт Імпорт Частка 
експорту в 

виробництві, 
% 

Кількість, 
тонн 

Вартість, 
$ тис. 
США 

Кількість, 
тонн 

Вартість, $ 
тис. США 

2015/16 MP 42004,4 16356,5 154,6 139,5 61,3 

2014/15 MP 26637,1 11535,8 120,6 122,2 65,3 

2013/14 MP 10325,7 6123,2 82,9 75,2 40,7 

2012/13 MP 31385,0 16742,3 44,9 83,9 75,9 

2011/12 MP 27509,9 14180,0 162,3 183,9 53,8 
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2 СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА 
ГІРЧИЦІ 

 
2.1 Сучасний стан розвитку та перспективи виробництва 

культури 
 
У структурі виробництва олійної сировини останніми роками 

спостерігається стійка тенденція до зростання частки гірчиці. Насамперед 
це пов’язано з появою сортів, які не містять у своєму складі ерукової 
кислоти. Світове щорічне виробництво товарного насіння гірчиці 
становить близько 2,5 млн т. У цей час під гірчицею, головним чином, 
сарептською у світі зайнято щорічно до 2,0–2,5 млн га. Майже дві третини 
площ припадає на Індію та Китай.  

Україна входить у ТОП-10 світових виробників насіння гірчиці з 
долею ринку 12 % (у середньому за останні 3 роки). Це стало можливим 
завдяки збільшенню площі вирощування, у той самий час Україна відстає 
за показником урожайності від світових виробників (4–8 ц/га). Відомо, що 
у Франції урожайність гірчиці складає 16–20 ц/га, у Германії – 10–14 ц/га, 
Канаді – 10 ц/га, Угорщині – 7–9,5 ц/га, Китаї – 7,5–8 ц/га. 

Головні покупці української гірчиці: Німеччина – 11,8 тис. т, Польща 
– 1,8 тис. т, Бангладеш – 1 тис. т. Новим, найбільш перспективним 
напрямом вважається експорт до Індії.  

За даними журналу «Агрогроші», валовий збір гірчиці у 2009 р. 
склав 118 тис. т, а у 2011 р. лише 30 тис. т. Зменшилася і рентабельність: 
якщо у 2011 р. прибуток у 10 і менше відсотків отримали лише 17 % 
виробників, то у 2012 р. вже 38 %. Погіршення врожайності призвело до 
досить істотного скорочення підприємств, де у 2012 р. рентабельність 
виробництва гірчиці перевищувала 41 %, тоді як у 2011 р. – 25 %. Зараз 
ситуація покращується – згідно з інформацією «АПК-Інформ» торік 
зібрали вже 41 тис. т, тож надалі показники тільки зростатимуть. 

За якісну сировину – насіння, яке придатне для переробки, на 
сьогодні дають досить привабливу ціну – до 12,5 тис. грн за тонну, а за 
даними «АПК-Інформ», ціни на насіння гірчиці врожаю 2016 р. 
коливаються від 10,2 (біла гірчиця) до 12,5 тис. грн/т (сиза гірчиця). Сума 
доходу товаровиробника знаходиться в прямопропорційній залежності від 
ринкової ціни на дану продукцію. 

Унікальні природно-кліматичні умови України дозволяють 
вирощувати гірчицю практично на усій території України. Вітчизняні 
виробники мають хороші шанси затвердитися якщо не на світовому, то на 
європейському ринку гірчиці. 

Попит буде рости у найближче десятиріччя через зростання 
населення, збільшення використання спецій. Гірчицю низької якості також 
чекає підвищення попиту в силу використання її олій у виробництві 
біопалива. 
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Збільшення посівних площ під такою перспективною культурою як 
гірчиця обумовлене незначними затратами, високим коефіцієнтом 
розмноження, що дозволяє господарствам за рахунок рентабельності 
отримувати значні прибутки.  

На півдні України гірчиця є альтернативною олійною культурою 
соняшнику, яка здатна відновити оптимальне співвідношення культур у 
сівозмінах і забезпечити стабільний прибуток.  

Гірчиця вирощується у всіх областях України, крім Закарпатської. 
При цьому, починаючи з 2001 р; найбільші посівні площі зафіксовано у 
Херсонській області. Так, на частку цього регіону у 2014 р. припадає 16 % 
всієї площі сівби. Херсонська область незмінно входить до трійки лідерів 
за обсягом валового збору (у 2014 р. її частка склала 10,4 %). Також до 
трійки лідерів за посівними площами входили Донецька, Луганська і 
Запорізька області. Найменші посівні площі характерні для західних 
регіонів України, проте у 2014 р. площа сівби у Дніпропетровській області 
зменшилася на 67 % у порівнянні з 2013 р. У результаті показник посівної 
площі у даному регіоні є одним з найменших у країні (рис. 2.1).  

У довгостроковій перспективі буде спостерігатися зростання попиту 
на насіння гірчиці. Загальні площі в Україні не досить стабільні (рис. 2.2). 

 
 

 
 

Рисунок 2.1 – Посівні площі під гірчицею в Україні (2016 р.) 
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Рисунок 2.2 – Динаміка виробництва гірчиці в Україні 
 

Гірчичне насіння є поживним харчовим продуктом. Високий до 20–
32 %  вміст білка викликає особливий інтерес при використанні у 
переробленому м'ясі. Леткі олії у гірчичному насінні гальмують ріст 
деяких дріжджів, плісняви та бактерій, що дозволяє використовувати 
гірчицю в якості природного консерванту і продовжувати термін 
зберігання готової їжі. Структура виробництва насіння гірчиці у світі 
розподіляється наступним чином: (П) – для продовольчих цілей сумарно 
близько 466 тис. т. Тут лідируючу позицію займає Канада. У цілому 
спостерігається стійке зростання світового виробництва з 357 тис. т.  у 
1991 р. до піку виробництва – 703 тис. т. у 2005 р. У середньому за 20 років 
приріст виробництва склав близько 100 %, тобто близько 350 тис. т, що 
навіть дещо відстає від зростання світового споживання; (В) – для 
виробничих цілей за приблизними неофіційними оцінками близько 
2,7 млн т. 

У середньому за 20 років приріст виробництва склав близько 100 %, 
тобто близько 350 тис. т, що навіть дещо відстає від зростання світового 
споживання. (В) – для виробничих цілей за приблизними неофіційними 
оцінками близько 2,7 млн т. Лідерами тут є Індія (2,5 млн т), Пакистан і 
Бангладеш (разом 150–200 тис. т). 

З точки зору канадських виробників задовольнити зростаючий попит 
можна буде завдяки новим сортам жовтої гірчиці Vikont, Ace і Andante, у 
яких вміст олії понад 50 %, а камеді на 30 % вище ніж у традиційних 
сортів. Продовжується робота з розробки додаткових сорторізновидів. 
Підвищений вміст рівнів камеді може привести до збільшення попиту на 
гірчицю жовту, а маркетологи вже пропагують цінність такого продукту 
для кінцевих користувачів. Попит буде рости у найближче десятиліття 
через зростання населення, збільшення використання спецій та підвищення 
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попиту на рослинну камедь. Гірчицю низької якості також очікує 
підвищення попиту в силу використання її олій у виробництві біодизеля. 

 
2.2 Селекція та сортове різноманіття гірчиці 
 
Селекція гірчиці представлена трьома видами родини Brassicaсeae: 

гірчиця сиза або сарептська (Brassica juncea Czern.), гірчиця біла (Sinapis 
alba L.) та гірчиця чорна (Brassica nigra Koch.). Вони мають багато 
спільних морфологічних та біологічних ознак, а видова відмінність 
пов’язана з різними особливостями вирощування, походження та 
призначення. 

Основною задачею селекції гірчиці є поєднання у створених сортах 
високої продуктивності, якості олії, відмінних ознак. стійкості проти 
шкідників, хвороб, вилягання, обсипання та пристосованості до умов 
вирощування у різних ґрунтово-кліматичних зонах.  

Селекція гірчиці в Інституті олійних культур НААН ведеться з 
1991 р. Результатом багаторічної роботи наукового колективу Інституту є 
занесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в 
Україні на 2016 р., 7 сортів гірчиці сизої ярої, 4 сорти гірчиці сизої озимої 
та 2 сорти гірчиці білої (рис. 2.3). Загальна кількість – 22. Нині у 
державному сортовипробуванні знаходяться 2 сорти гірчиці ярої.  

На сьогодні науковцями Інституту застосовується широкий спектр 
методів для отримання вихідного матеріалу гірчиці: багаторазовий 
індивідуальний добір з сортових популяцій, міжсортових та міжвидових 
гібридів, хімічний мутагенез. 

 

 
 
Рисунок 2.3 – Співвідношення сортів гірчиці селекції Інституту 

олійних культур та сортів інших установ 
 
 
Методом внутрішньовидової гібридизації створено: сорти гірчиці 

сизої ярої – перший вітчизняний сорт Тавричанка (визнаний національним 
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стандартом), Мрія, Світлана, Деметра (з подовженим періодом вегетації 
100–105 діб) та новий сорт Міра (безеруковий, з високим 80 % вмістом 
олеїнової та лінолевої кислот); сорти гірчиці білої – Талісман та Веснянка. 
Представлені сорти характеризувались коротким до 90 діб періодом 
вегетації. 

Методом індивідуального багаторазового добору створено сорти 
гірчиці озимої: Новинка (перший в Україні), Аннушка та Венера (з 
великою 600–700 ц/га вегетативною масою). Сорти високопродуктивні, 
їхня урожайність складає 2,4–3,0 т/га, характеризуються високим до 46 % 
вмістом олії та до 0,80 % алілгірчичної олії, зимостійкістю до 80 % та 
тривалістю вегетаційного періоду 278–290 діб. Використовуючи 
кореляційні зв’язки між зимостійкістю та жирнокислотним складом олії, 
вмістом олії та алілгірчичної олії, проведений добір зимостійких (8–9 
балів) селекційних зразків гірчиці озимої, на основі яких створений сорт 
гірчиці сизої озимої Мішутка з поліпшеними показниками якості олії. 
Розроблений спосіб визначення морозостійкості рослин.  

Методом міжвидової гібридизації отримано гірчично-ріпакові 
гібриди озимого типу з зимостійкістю 72–96 % та вмістом ерукової 
кислоти до 2 %. 

Основним недоліком створених сортів гірчиці (як сизої, так і білої) є 
слабка виразність сортових ознак, що ускладнює ідентифікацію сорту, 
оцінку його сортової чистоти і типовості. Відсутність сортових маркерних 
ознак сприяє багаторазовому репродукуванню насіння та прихованому 
біологічному засміченню, закономірному зниженню врожайності і якості 
насіння. Для одержання контрастних за морфологічними ознаками 
селекційних зразків гірчиці проведено дослідження із застосуванням 
методу індукованого мутагенезу, що дозволило отримати широкий спектр 
змінених морфо-фізіологічних ознак: мутації з порушенням синтезу 
хлорофілу, мутації сім’ядольних та справжніх листків, структури стебла та 
гілок, квіток, стручків, забарвлення та розміру насіння, мутації 
фізіологічних ознак. Методом хімічного мутагенезу створено сорти гірчиці 
сизої – Ретро (кремове забарвлення квітки, жовте насіння), Дижонка 
(кремове забарвлення квітки, сизе насіння), Пріма (сильний восковий 
наліт, високоолійний 45 %,) та сорт гірчиці білої Запоріжанка (темно-
зелене забарвлення рослин, знижений до 9 % вміст ерукової кислоти).  

Створено колекцію гірчиці сизої за морфологічними ознаками та 
колекцію гірчиці сизої листкової (салатного) типу. Розроблено методику 
проведення експертизи сортів гірчиці сарептської Brassica juncea Czern на 
відмінність, однорідність та стабільність. 

Для створення вихідного матеріалу упродовж останніх років 
розробляється методика одержання подвоєних гаплоїдів гірчиці через 
культуру пиляків. Встановлено оптимальні співвідношення компонентів 
поживного середовища для індукції новоутворень, а отриманий таким 
шляхом матеріал впроваджується у різних ланках селекційного процесу 
(рис. 2.4). 
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Рисунок 2.4 – Створення гомозиготного матеріалу гірчиці через  
культуру мікроспор 

 
2.3 Характеристика сортів гірчиці, що занесені до Державного 

реєстру сортів рослин України 
 
Тавричанка – сорт гірчиці сизої, є 

національним стандартом України з 1996 р., 
Урожайність 2,1 т/га, маса 1000 насінин 3,5–4,0 г,  
олійність 41–42 %, вміст ефірної (алілової) олії 0,7–
0,8 %, вміст ерукової кислоти в олії гірчиці складає 
0,2 %, тривалість вегетаційного періоду 85–90 діб.  

Мрія – сорт гірчиці сизої, високоврожайний, 
технологічний, стійкий проти вилягання та обсипання 
насіння, успішно завоював ринок з 2000 р. Основні 
параметри сорту: врожайність  2,5 т/га, маса 1000 
насінин 3,7–4,0 г, олійність  43 %, вміст ефірної 
(алілової) олії  0,9 %, вміст ерукової кислоти 1 %, 
тривалість вегетаційного періоду  77–85 діб.  

Деметра – високоврожайний сорт гірчиці сизої з 
високою якістю олії, технологічний. Основні 
параметри сорту: врожайність 2,5 т/га, маса 1000 
насінин 3,8 г, олійність 43 %, вміст ефірної (алілової) 
олії 0,82 %,  вміст ерукової кислоти 1,0–2,0 %. 
Тривалість вегетаційного періоду 100–105 діб.   
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Світлана – скоростиглий сорт гірчиці сизої з 
періодом вегетації 85–90 діб. Основні параметри 
сорту: врожайність 2,2 т/га, маса 1000 насінин 4,0 г, 
олійність 42 %, вміст ефірної (алілової) олії – 1,0 %. 
Вміст ерукової кислоти 1,0–2,0 %.   

Дижонка – сорт гірчиці сизої з урожайністю 
2,0 т/га, олійністю 39 %, вмістом ефірної олії 1,09 %, 
вмістом ерукової кислоти  9 %, масою 1000 насінин 
3,1 г. Технологічний (висота прикріплення нижніх 
гілок 30 см, висота рослин – 160 см), діб до достигання 
– 90. Має чітку морфологічну ознаку – кремове 
забарвлення пелюсток квіток та сизе насіння. Немає 
аналогів в Україні.  

Ретро – сорт гірчиці сизої, високоврожайний 
новий сорт. Основні показники: урожайність 2,2 т/га, 
олійність 41 %, вміст ефірної олії 0,91 %, вміст 
ерукової кислоти 1,0 %, маса 1000 насінин 3,4 г, 
тривалість вегетаційного періоду 90 діб. Немає 
аналогів в Україні.  

Пріма – новий сорт гірчиці сизої, який створено 
методом хімічного мутагенезу. Сорт безерукового 
напряму –  вміст ерукової кислоти 0–1 %, призначений 
для одержання харчової олії та гірчичного порошку. 
Потенційна урожайність 2,8 т/га, вміст олії у насінні 
45 %, вміст ефірної (алілової) олії 0,9 %, маса 1000 
насінин  3,4 г. Висота рослин – 125–185 см (залежно 
від погодних умов). Тривалість вегетаційного періоду 90 діб. Сорт стійкий 
проти вилягання рослин та обсипання насіння, середньостійкий проти 
хвороб та шкідників. Технологічний, придатний для механізованого виро-
щування. Адаптований до умов вирощування. Рекомендовано для виро-
щування в Степовій та Лісостеповій зонах України. 

Талісман – сорт гірчиці білої, найбільш відомий 
сорт серед даного виду вітчизняних сортів.  Основні 
параметри сорту: врожайність 1,4–1,6 т/га, маса тисячі 
насінин 4,0–6,0 г, олійність 28,4 %. Тривалість 
вегетаційного періоду 80–85 діб. Особливості сорту: 
стійкий проти вилягання рослин та розтріскування 
стручків, пристосований до механізованого 
вирощування.  

Запоріжанка – новий сорт гірчиці білої 
мутантного походження, призначений для 
виробництва з насіння харчової олії та гірчичного 
порошку. Основні параметри сорту: урожайність 
2,0 т/га, маса 1000 насінин 7–8 г, олійність 32 %, вміст 
ерукової кислоти 7 %, тривалість вегетаційного 
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періоду до 90 діб. Сорт, у порівнянні з сортом-аналогом Талісман, має 
значно поліпшені біохімічні показники – знижений вміст ерукової кислоти 
на 50 %, підвищений вміст олії на 2 %; збільшену урожайність на 2 ц/га та 
масу 1000 насінин на 2–3 г.  

Новинка – перший в Україні сорт гірчиці сизої 
озимої. Зимостійкість 81 % забезпечують 3 типи 
рослин популяції. Потенційна врожайність 3,4 т/га. 
маса 1000 насінин 3,4–3,8 г, вміст олії у насінні 46 %, 
вміст ефірної (алілової) олії 0,78–0,80 %. Тривалість 
вегетаційного періоду 278–280 діб.  

Аннушка – сорт гірчиці сизої озимої. 
Зимостійкість на рівні 6–7 балів. Потенційна 
врожайність 3,0 т/га, вміст олії у насінні 44,6 %, вміст 
ефірної (алілової) олії  0,78 %, маса 1000 насінин 2,8–
3,0 г. Тривалість вегетаційного періоду 280 діб. Висота 
рослин 160–220 см.  

Венера – сорт гірчиці сизої озимої. 
Зимостійкість на рівні 6–7 балів. Потенційна 
врожайність 2,7 т/га, урожайність зеленої маси 500–
700 ц/га. Вміст олії у насінні 45 %, ефірної (алілової) 
олії 0,7 %, маса 1000 насінин  2,4–2,6 г. Висота рослин 
– 180–220 см Тривалість вегетаційного періоду  290 
діб. Сорт комплексного використання. 

Мішутка – новий сорт гірчиці озимої з 
підвищеною зимостійкістю. Сорт занесений до 
Державного реєстру сортів рослин у 2016 р. Новий 
сорт гірчиці сизої озимої характеризується 
підвищеною зимостійкістю у порівнянні з іншими 
сортами. Зимостійкість на рівні 8 балів, вміст олії у 
насінні 46 %, вміст ефірної (алілової) олії 0,8 %,  
потенційна врожайність 3,0 т/га, маса 1000 насінин 2,4–2,7 г, тривалість 
вегетаційного періоду 260 діб, висота рослин – 160–220 см.  

Представлені сорти гірчиці сизої та білої характеризуються харчовим 
напрямом використання. Наявність відмінних морфологічних ознак та 
однорідність нових сортів покращує умови ведення насінництва, полегшує 
контроль за якістю оригінального насіння, зменшує можливості тіньового 
обігу сортового насіння гірчиці (рис. 2.5). 

Селекція на комплексну стійкість є найважливішою частиною 
теоретичних основ добору і створення вихідного матеріалу. Особливо 
актуально це стало останнім часом, в умовах глобальних змін клімату, 
коли на рослинний організм діє комплекс температурних і водних стресів. 
Важливого значення набуває проблема жаро- та зимостійкості рослин, 
зокрема гірчиці ярої та озимої. Подальший прогрес у підвищенні жаро- та 
зимостійкості можливий тільки за рахунок добору форм з високою 
фізіологічною стійкістю проти дії стресу з обов’язковим врахуванням 
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продуктивності. Створення таких зразків і сортів гірчиці вимагає розробки 
способів оцінки та добору цінного вихідного матеріалу.  

 

 
 

Рисунок 2.5 – Маркерні морфологічні ознаки гірчиці селекції ІОК НААН 
 

Тому у 2016 році були розпочаті селекційні дослідження, спрямовані 
на розробку способів проведення оцінки та добору селекційного матеріалу 
гірчиці ярої та озимої за ознаками жаро- та зимостійкості та на їх основі 
створення нових відмінних високоврожайних сортів гірчиці сизої 
(сарептської), які відповідають сучасним вимогам до якісного складу олії 
та насіння, стійких проти стресових факторів. 

Порівняльна характеристики сортів селекції ІОК НААН та ВНДІОК  
надано у таблиці 2.1. 

 
Таблиця 2.1 – Порівняльна характеристика сортів селекції  

ІОК НААН та ВНДІОК 
 

Сорт Походження 
Урожай-

ність, 
ц\га 

Вміст 
олії, 
% 

Вміст 
ефірної 

олії, 
% 

Маса 
1000 

насінин, 
г 

Вегета-
ційний 
період,  

діб 
Гірчиця сарептська 

Пріма ІОК НААН 
Україна 2,8 45,0 0,90 3,4 90 

Золушка ВНДІОК 
Росія 2,5 46,0 0,60 3,4 80 
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Сорт Походження 
Урожай-

ність, 
ц\га 

Вміст 
олії, 
% 

Вміст 
ефірної 

олії, 
% 

Маса 
1000 

насінин, 
г 

Вегета-
ційний 
період,  

діб 
Гірчиця біла 

Запоріжанка ІОК НААН 
Україна 20,0 31,30 0,33 7,0 85 

Радуга ВНДІОК 
Росія 20,0 28,0 0,20 6,2 75 

 
2.4 Технологія вирощування гірчиці 
 
Віддача гірчичного поля в Україні поки що залишається досить не 

високою. Основними причинами цього є: низький рівень агротехніки без 
урахування посушливості клімату; недостатня увага новим 
високопродуктивним сортам; нестача обігових коштів на придбання 
добрив та сучасних засобів захисту рослин. При цьому гірчиця дає шанс 
отримати швидкі обігові кошти, маючи доволі короткий період її вегетації 
– 80…90 діб. Враховуючи хорошу холодостійкість культури, висівають її у 
березні, а вже в липні збирають врожай. 

Гірчиця – холодостійка культура, насіння її починає проростати при 
температурі 1–3 °С тепла. Дружні сходи з’являються на 4–5 день після 
сівби при температурі ґрунту +5…+8 °С та за наявності достатньої 
кількості вологи. Сходи переносять короткочасні приморозки до -4…-5 °С. 
У засушливих умовах та при загущених посівах рослини відразу 
переходять у стадію стеблування. Оптимальна температура для росту 
вегетативної маси +10…+15 °С, для формування та розвитку генеративних 
органів +15…+20 °С. Під час цвітіння та достигання найбільш 
сприятливою є температура +22…+25 °С. Сума середньодобових 
температур за вегетацію становить 1700–2100 °С.  Для кращого росту та 
розвитку за вегетаційний період гірчиця потребує 450 мм і більше опадів. 

До ґрунтових умов не є вибагливою, малопридатними є важкі, 
запливаючі та засолені ґрунти. На бідних ґрунтах та за умов низької 
агротехніки вона розвиває слабку кореневу систему, від чого знижуються 
посухостійкість і врожай. Отже, урожай насіння гірчиці схильний до 
широкої мінливості як під впливом природних умов, так і умов 
вирощування.  

Щоб одержати високі врожаї кращої якості важливе своєчасне 
проведення на посівах заходів боротьби з бур’янами, хворобами та 
шкідниками. У засушливих умовах та при загущених посівах рослини 
відразу переходять у стадію стеблування.  

Найкращими попередниками для гірчиці є чистий пар, зернові 
колосові, просапні та зернобобові культури. Гірчиця є добрим 
попередником для зернових колосових, адже розміщення її між двома 
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полями озимої пшениці запобігає захворюванню кореневищними гнилями, 
пошкодженню жужелицею, підвищує урожайність пшениці.  

Гірчиця потребує високоякісного обробітку ґрунту. В зоні 
південного Степу ефективним є обробіток ґрунту за системою 
поліпшеного зябу. Після збирання попередника проводять лущення. 
Зяблеву оранку проводять у кінці вересня - на початку жовтня на глибину 
23–25 см. Зяб восени обов’язково вирівнюють. Час боронування має 
велике значення. За даними Інституту олійних культур, важливим є саме 
час боронування. Осіннє боронування створює кращі умови вирощування 
(рис. 2.6). Передпосівний обробіток проводиться при досягненні фізичної 
стиглості ґрунту. Для створення оптимального насіннєвого ложа проводять 
культивацію на глибину 4–5 см упоперек до оранки або під кутом до неї. 
Після культивації перед сівбою необхідно провести коткування.  

Гірчиця вибаглива до наявності в ґрунті поживних речовин. На 
формування 1 т насіння необхідно 55–60 кг азоту, 20–30 кг фосфору та 35–
60 кг калію.  

Строки сівби гірчиці є одним із найважливіших елементів 
агротехніки її вирощування. В умовах південного Степу України 
найвищий урожай гірчиці забезпечує сівба, проведена  у максимально 
ранній строк, одночасно з ярими зерновими культурами. Запізнення з 
сівбою на 10–15 днів, порівняно з оптимальним строком, призводить до 
зниження урожайності на 20–40 % (рис. 2.7). 

 
 

 
 
Рисунок 2.6 – Урожайність гірчиці білої сорту Талісман (т/га) в 

залежності від способу основного обробітку ґрунту,  
внесення мінеральних добрив 
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Рисунок 2.7 – Урожайність гірчиці білої сорту Талісман (т/га) в 

залежності від строку сівби і норми висіву  
 
Обов’язковим профілактичним заходом від пліснявіння, 

альтернаріозу, пероноспорозу та інших хвороб, а також проти комплексу 
ґрунтових і післясходових шкідників є протруювання очищеного і 
каліброваного насіння. Найкращі оптимальні умови для росту, розвитку та 
формування високого врожаю гірчиці − звичайний рядковий спосіб сівби з 
шириною міжрядь 15 см нормою висіву 1,5–2,0 млн шт. схожих насінин на 
гектар (рис. 2.8). 

Глибина загортання насіння становить 2–3 см. При пересиханні 
верхнього шару ґрунту глибину загортання насіння можна збільшити до 4–
5 см. При цьому норма висіву повинна бути збільшена на 5–10 %. Перед 
сівбою, за недостатньої вологості ґрунту, проводять коткування, а для 
отримання дружних сходів необхідно проводити і післяпосівне 
коткування.  

 

 
 

Рисунок 2.8 – Урожайність гірчиці сарептської сорту Деметра (т/га) 
 в залежності від способу сівби, норми висіву 
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Догляд за посівами гірчиці передбачає комплекс заходів, 
спрямованих на появу дружних сходів, знищення бур’янів, захист рослин 
від шкідників та хвороб, створення оптимальних умов для росту та 
розвитку рослин.  

Наприкінці бутонізації поле необхідно обприскати проти стеблового, 
капустяного, насіннєвого прихованохоботника, квіткогриза, ріпакового 
пильщика. У період «цвітіння-утворення стручків», посів може заселяти 
капустяна попелиця. У цьому разі необхідно вчасно провести крайову 
обробку посіву. 

Гірчицю можна збирати як прямим комбайнуванням, так і 
роздільним способом. Двофазний спосіб збирання застосовують на 
забур’янених або зріджених посівах. Пряме комбайнування проводять на 
чистих від бур’янів посівах за вологості насіння 12–15 %. При підвищеній 
вологості насіння сушать методом активного вентилювання.  

Отримання високих врожаїв гірчиці можливе за умов виконання на 
високому та якісному рівні всіх агротехнічних прийомів з використанням 
високопродуктивних сортів, що є основою інтенсивної технології 
вирощування, усі ці заходи в комплексі дозволять збільшити врожайність 
на 30-40 %. 

При дотриманні технології вирощування і післязбиральної 
підготовки ґрунту вона є одним з кращих попередників для багатьох 
культур і у першу чергу для зернових колосових. Ранні строки збирання 
гірчиці озимої дають можливість добре підготувати ґрунт для сівби 
наступної культури, а у роки зі сприятливим рівнем опадів – накопичити 
вологу у ґрунті на рівні чорного пару. Глибоко проникаюча коренева 
система дренує ґрунт, що дозволить повітрю та волозі проникати у глибокі 
його шари і, окислюючи, перетворювати поживні речовини із недоступної 
форми в доступну, а потім розчинені у воді вони по капілярах 
піднімаються у верхні шари ґрунту, підвищуючи його родючість.  

На відміну від інших багатьох культур і у першу чергу від зернових 
колосових, рослинні рештки гірчиці дуже швидко розкладаються 
ґрунтовими мікроорганізмами. Вже у рік збирання перетворюються у 
доступний поживний субстрат для культури, що висівають відразу за нею.  

 
2.5 Економічна ефективність вирощування гірчиці 
 
Гірчична олія багата вітамінами E до 60 мг (за його вмістом 

гірчична олія у декілька разів перевищує соняшникову олію) K, D (у 
гірчичній олії в 1,5 рази більше ніж у соняшниковій), каротинами 
(провітамін A), B1, B2, PP, P; містить бета-ситостерин, хлорофіли 
(покращують склад крові – підвищують кількість лейкоцитів, 
еритроцитів, гемоглобіну), має бактерицидну і антигельмінтну 
активність. Гірчична олія слабо і повільно окислюється, при додаванні 
до інших олій сприяє їх консервуванню. Завдяки вмісту ефірної олії (від 
0,5 до 1,1 %) термін зберігання гірчичної олії становить 10 місяців 
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(соняшникової – 4 місяці), що у 2,5 рази перевищує терміни зберігання 
інших нерафінованих рослинних олій. Олію гірчиці відносять до 
харчових олій високої якості. Вона входить до складу високоякісної олії, 
якою заливають дорогі сорти консервів. Також використовується при 
випіканні хлібних виробів вищих сортів (гірчичний хліб), при 
виготовленні печива, маргарину. Завдяки переліченим властивостям та 
впровадженню у виробництво сучасних сортів, попит на насіння 
постійно зростає. 

Навіть при зниженні врожайності і підвищенні собівартості, 
виробництво гірчиці залишається рентабельним, оскільки 
середньозважена ціна 1 ц насіння гірчиці перевищує собівартість 1 
центнера цієї культури у 2 рази. Економічна ефективність вирощування 
гірчиці надана у таблиці 2.2. 

Вартість української гірчиці на зовнішньому ринку за даними 
журналу «Зерно» майже найнижча – 494 $/т, нижче тільки російська – 
467 $/т, найдорожча – нідерландська – 1279 $/т, угорська – 1234 $/т, 
США – 934 $/т, чеська – 878 $/т, канадська – 812 $/т. 

У минулому році Україна експортувала 23,1 тис. т насіння гірчиці, 
у тому числі в країни Європи 20,4 тис. т за середньозваженою ціною 1 т 
по 728 $. Найбільшим споживачем є Німеччина, яка закупила близько 
12 тис. т за ціною 1 т 786,9 $, а також Польща і Нідерланди відповідно 
2,8 і 1,5 тис. т. 

Крім того, слід відмітити, що отриманий врожай насіння 
використовується практично повністю. Із 100 кг гірчичного насіння –     
95 % корисна продукція: 23–24 кг олії гірчичної харчової, 5 кг олії для 
виготовлення ефірної олії, 50 кг макухи для гірчичного порошку, 15 кг 
макухи на корм тваринам, 2,5 кг лушпиння для палива (рис. 2.9). 

 
 

 
 

Рисунок 2.9 – Співвідношення видів корисної продукції  
у гірчичному насінні, % 
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Таблиця 2.2 – Економічна ефективність вирощування гірчиці 
 

№  
з/п Показник 2015 р. 

факт 
Прогноз 

2020 р. 2025 р. 
1 Площа, тис. га 74,1 90,0 120,0 
2 Урожайність, т/га 0,65 1,2 1,5 
3 Валовий збір, тис. т 48,2 108,0 180,0 

4 
  

Фактичні витрати на 1 га, грн 7500 9375 11719 
всього, млн грн 555,8 843,8 1406,3 

5 
  

Умовна виручка від реалізації, з 1 га, грн 7865 14520 18150 
всього, млн грн 582,8 1306,8 2178,0 

6 
  

Умовний прибуток, на 1 га, грн 365 5145 6431 
всього, млн грн 27,0 463,0 771,7 
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3 СХЕМА СЕЛЕКЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В ІНСТИТУТІ 
ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР НААН 

 
Методи, які використовуються у дослідженнях – польовий, 

лабораторний, статистичний. Схема ведення селекції (рис. 3.1): 
1-рік. Розсадник гібридизації. Схрещування батьківських пар і 

одержання гібридів першого покоління (F1).  
2-й рік. Розсадники добору селекційної еліти (гібридний і 

колекційний). Робоча колекція складається із зразків мутантних форм, 
зразки колекції різного еколого-географічного походження. Добір  кращих 
рослин та їх оцінка за господарсько-цінними ознаками (ГЦО). 

3-й рік. Селекційний розсадник 1-го року вивчення потомства 
індивідуально відібраних рослин. Вихідна оцінка родин на вміст ерукової 
кислоти. Добір (F3) елітних рослин. 

4-й рік. Селекційний розсадник 2-го року вивчення. Порівняльна 
оцінка за основними ГЦО. Об’єднання кращих родин. Добір (F4) елітних 
рослин. 

5-й рік. Попереднє сортовипробування. Розмноження і випробування 
кращих номерів (сортів). Добір (F5) елітних рослин. 

6-7-8-й роки. Конкурсне сортовипробування. Розмноження і 
випробування кращих номерів (сортів). Добір (F5, F6,  F7,) для подальшого 
вивчення і розмноження. Передача нових сортів на державне сортовипро-
бування. Розсадник закладали у чотирьох повтореннях з повною 
рандомізацією (схема: St – 5 номерів – St – 5 номерів …), площа ділянки – 
25 м2. 

9-10-11-й роки. Державне сортовипробування нових сортів. 
Попереднє розмноження та організація їх насінництва. 

  

 
 

Рисунок  3.1 – Схема селекційної роботи в ІОК НААН 
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Селекційна робота з льону олійного в ІОК НААН 
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Селекційна робота з гірчиці в ІОК НААН 
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ДОДАТОК 
 

Таблиця 1 – Характеристика олійних культур за вмістом основних 
жирних кислот в олії 

 

Культура 

Жирнокислотний склад 

пальмітинова 
C16:0 

стеаринова 
C18:0 

олеїнова 
C18:1 

лінолева 
C18:2 

ліноленова 
C18:3 

ейкозенова 
C20:1 

ерукова 
C22:1 

Соняшник 6,70 4,90 30,00 58,30 0,00 0,00 0,00 
Льон  
технічний 5,80 3,00 21,20 17,30 52,70 0,00 0,00 

Льон  
харчовий 5,70 4,20 20,60 43,60 25,90 0,00 0,00 

Гірчиця 
сарептська 3,46 0,34 45,41 34,00 16,12 0,01 0,66 

Гірчиця біла 3,73 1,32 48,21 16,67 21,07 0,00 9,00 
 

Таблиця 2 – Порівняльна оцінка економічної доцільності 
вирощування олійних культур (за дослідженнями ІОК НААН) 

 

Показники Гірчиця сиза Льон Соняшник 

Урожайність, ц/га 12,2 10,9 19,4 

Витрати на 1 га, грн 8352,0 4900,0 7775,0 

Собівартість 1 т, грн 6846,0 4455,0 4007,4 

Середня ціна реалізації, грн/т 13500,0 8100,0 8200,0 

Виручка від реалізації, грн/га 16470,0 8910,0 15980,0 

Прибуток на 1 т, грн 6654,0 3645,4 4193,6 

Прибуток  на 1 га, грн 8118,0 4010,0 8205,0 

Рівень рентабельності, % 97,2 81,8 105,5 
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ІНСТИТУТ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР НААН 
 

Інститут олійних культур НААН – провідна наукова установа з 
генетики, біотехнології, селекції та технологій вирощування основних та   
альтернативних олійних культур, що спрямовує свою роботу на розробку 
теоретичних основ селекції, створення сучасного селекційного матеріалу, 
розробку оптимальних агроприйомів із його вирощування, організацію 
системи первинного та промислового насінництва, на розробку та 
удосконалення технічних засобів та машин для розділення, очищення та 
безвідходну переробку насіннєвого матеріалу олійних культур. Над 
виконанням завдань наукових досліджень працюють 66 наукових 
співробітників, в тому числі 4 доктори наук, 14 кандидатів наук. 
 

 
 

Результатом багаторічної роботи науковців ІОК НААН є занесені 
до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, 
86 сортів та гібридів олійних культур і 35 батьківських компонентів 
селекції Інституту. Розроблені адаптивні технології вирощування сортів, 
створених в умовах Степу України. Створені перші в Україні  сорти 
малопоширених олійних культур: кунжуту, сафлору, рижію, редьки 
олійної, суріпиці, молочаю олійного. Сформована колекція олійних 
культур із понад 1000 зразків походженням із багатьох країн світу.  

На аграрному ринку України відомі та користуються попитом: 
гібриди соняшнику – Запорізький 28, Запорізький 32; сорти соняшнику – 
Прометей, Запорізький кондитерський; сорти льону олійного – Водограй, 
Орфей, Айсберг; сорти гірчиці білої Талісман та сизої ярої Мрія і Деметра; 
сорти озимого ріпаку – Атлант, Анна.  

На цей час Державне сортовипробування проходять 26 сортів 
рослин олійних культур. За останні роки до Державного реєстру занесені 
гібриди соняшнику: Пріоритет, Купець, Антоніо, Олімпія, Смак, Кирило 
також сорти: сої – Галі, Дені, Рапсодія; гірчиці – Запоріжанка, Пріма, 
Мішутка; льону олійного Світлозір; ріпаку озимого – Легіон, Соло, 
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Стілуца та сорти інших олійних культур. 
Налагоджені науково-технічні зв’язки з установами зарубіжних 

країн – НВФ «AGROS-SEM» (Республіка Молдова), Інститут генетики, 
фізіології та захисту рослин Академії наук Молдови (Республіка Молдова), 
SAATEN – UNION (ЗААТЕН – УНІОН, Румунія), Адванта Сід 
Інтернешнал (Франція), Технолого-природознавчий інститут (Польща м. 
Фаленти), Вища школа агробізнесу (Польща, м. Ломжи), РУП «Інститут 
льону» (Республіка Білорусь), що передбачають обмін селекційним 
матеріалом, створення та впровадження гібридів та сортів олійних культур, 
розробку технологій вирощування та інформаційно-аналітичної системи 
щодо їх виробництва. Результатом співпраці з Науково-виробничою 
фірмою «AGROS-SEM» (Республіка Молдова) є створення гібридів 
соняшнику Акорд, Резон. Ці сорти внесені до Реєстрів сортів рослин 
України, Республіки Молдова, Республіки Білорусь, Росії. 

Спільно з Селекційно-генетичним інститутом –  Національним 
центром насіннєзнавства та сортовивчення (м. Одеса) створені гібриди 
Артур, Колорит, Планета. Спільно з Інститутом рослинництва 
ім. В.Я. Юр'єва (м. Харків) створені гібриди соняшнику Хазар, Ратник, 
Гайчур. 

Інститут олійних культур НААН є головною установою з 
координації та виконання ПНД НААН «Олійні культури», підпрограма 2 
та Центром наукового забезпечення АПК Запорізької області.  

При Інституті для підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації 
функціонує аспірантура за спеціальністю 201 – агрономія. 

Установа видає Науково-технічний бюлетень Інституту олійних 
культур НААН. Збірник включений до переліку наукових фахових видань 
із сільськогосподарських наук. 
 

    
 
 
 
 

Адреса: вул. Інститутська, буд. 1, селище Сонячне,  
Запорізький р-н, Запорізька обл., 69093 

Тел.: (061) 223 99 99, (061) 223 99 59 
Тел./факс: (061) 223 99 50, (061) 223 99 75 

Офіційний сайт: imk.zp.ua, е-mail: iocnaas@gmail.com
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