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01.08.2022 № 246  На №  від  
 

           

 

Керівнику підприємства 

 

 
Щодо резервуванні насіння конопель 
 
 

Шановні колеги! 

 

Повідомляємо, що Інститут луб’яних культур НААН планує виробити у 2022 

році для реалізації наступне насіння конопель посівних: 

 

 Сорт Категорія, генерація Ціна (з ПДВ), 

тис. грн./тонну 

Кількість, тонн 

1 Гляна Базове, еліта 140 15 

2 Глесія Базове, супереліта 160 15 

Сертифіковане, перша 120 52 

3 Глухівські 51 Базове, супереліта 160 3 

Сертифіковане, перша 120 20 

4 Лірина Базове, супереліта 160 0,5 

 

Для резервування насіння для Вашого підприємства пропонуємо 

найближчим часом надіслати лист-замовлення на електронну адресу: 

ibc1931@ukr.net. 

Гарантуємо відповідність насіння вимогам ДСТУ 2240-93 «Насіння 

сільськогосподарських культур. Сортові та посівні якості. Технічні умови». 

 

Додаток: Описи сортів – 2 арк.  

 

 

З повагою, директор                                   Сергій ТКАЧЕНКО 
 

 

 
 
О.В. Головій  
(066) 844-24-51 
 



СОРТ КОНОПЕЛЬ ПОСІВНИХ ГЛЯНА 

  

Автори – Щербань І.І., Лайко І.М., Вировець В.Г., Кириченко Г.І. , 

Ситник В.П.  

Заявник, власник сорту та володілець патенту – Інститут луб'яних 

культур Національної академії аграрних наук України. 

Сорт Гляна є одним з найбільш скоростиглих серед ненаркотичних 

сортів конопель. Середня тривалість періоду від появи сходів до настання 

фази «технічна стиглість» в кліматичних умовах північно-східної частини 

України складає 86 діб, до настання фази «біологічна стиглість» - 112 діб. 

Середня висота рослин на момент завершення вегетаційного періоду складає 

245 см. Скоростиглість сорту гармонійно поєднується із здатністю 

формувати як високий урожай стебел (до 8,0 т/га), волокна (до 2,1 т/га), і 

насіння (до 1,2 т/га). Відмінною ознакою сорту є повна відсутність чоловічих 

рослин (плосконі) у посівах будь якої генерації. Використовується в якості 

сорту-стандарту для реєстрації сортів конопель посівних в Україні. 

Сорт внесено до Державного реєстру сортів, придатних для поширення 

в Україні,  у 2007 р. 

 

СОРТ КОНОПЕЛЬ ПОСІВНИХ ГЛЕСІЯ 

 

Автори – Лайко І.М., Вировець В.Г., Кириченко Г.І., Щербань І.І. , 

Міщенко С.В., Мигаль М.Д. 

Заявник, власник сорту та володілець патенту – Інститут луб'яних 

культур Національної академії аграрних наук України. 

Сорт Глесія - чемпіон за насіннєвою продуктивністю. Рослини цього 

сорту мають щільне ромбоподібне суцвіття, яке забезпечує здатність до 

формування урожаю насіння до 2,0 т/га, яке відрізняється високим вмістом 

олії (до 36%). Разом з тим сорт у повній мірі придатний для вирощування з 

метою отримання стебел (біомаси) і волокна. Середні показники знаходяться 

на рівні 7,4 т/га і 2,1 т/га відповідно. Сорт інтенсивного типу, тому для 

досягнення вищезгаданих показників урожайності необхідно дотримуватись 

рекомендованої технології вирощування та забезпечити рослини достатньою 

кількістю вологи протягом всього вегетаційного періоду.  Середня тривалість 

періоду від появи сходів до настання фази «технічна стиглість» в 

кліматичних умовах північно-східної частини України складає 91 доби, до 

настання фази «біологічна стиглість» - 115 діб. Середня висота рослин на 

момент завершення вегетаційного періоду складає 255 см. 

Сорт внесено до Державного реєстру сортів, придатних для поширення 

в Україні, у 2016 р. 

 



 СОРТ КОНОПЕЛЬ ПОСІВНИХ ГЛУХІВСЬКІ 51 

  

Автори  – Лайко І.М., Вировець В.Г., Кириченко Г.І., Міщенко С.В. 

Заявник, власник сорту та володілець патенту – Інститут луб'яних 

культур Національної академії аграрних наук України. 

Сорт Глухівські 51 є неперевершеним за волокнистістю. Урожай 

стебел (за умови дотримання рекомендованої технології вирощування та 

оптимального забезпечення рослин вологою протягом всього вегетаційного 

періоду) становить близько 10 т/га, урожай волокна - 3,5 т/га, а середній 

вміст волокна (за умови загущеного способу вирощування) є унікальним 

38,9%, а  для окремих елітних рослин були зафіксовані значення 45 %. Такі 

показники забезпечують високу економічну ефективність вирощування. 

Одночасно сорт дає урожай насіння близько 0,8 т/га і є абсолютно 

ненаркотичним. Середня висота рослин на момент завершення вегетаційного 

періоду складає 280 см. Середня тривалість періоду від появи сходів до 

настання фази «технічна стиглість» в кліматичних умовах північно-східної 

частини України складає 95 діб, до настання фази «біологічна стиглість» - 

125 діб.  

Сорт внесено до Державного реєстру сортів, придатних для поширення 

в Україні, у 2017 р. 

 

 

СОРТ КОНОПЕЛЬ ПОСІВНИХ ЛІРИНА 

 

Автори  –  Лайко І.М., Кириченко Г.І., Міщенко С.В. 

Заявник, власник сорту та володілець патенту – Інститут луб'яних 

культур Національної академії аграрних наук України. 

Лірина продовжує лінійку сортів насіннєвого напряму господарського 

використання, й одночасно є рекордсменом за вмістом олії в насінні (близько 

45%). Сорт вдало поєднує низькорослість з високою насіннєвою 

продуктивністю. За умови дотримання рекомендованої технології 

вирощування та оптимального забезпечення рослин вологою протягом всього 

вегетаційного періоду середня урожайність стебел становить 6,2 т/га, волокна 

– 1,4 т/га, насіння – 2,0 т/га. Середній вміст волокна  у стеблах – 26%. 

Від появи сходів до настання фази «технічна стиглість» в кліматичних 

умовах північно-східної частини України проходить у середньому 83 доби, 

до настання фази «біологічна стиглість» – 107 діб. Середня висота рослин на 

момент завершення вегетаційного періоду 200 см.  

Сорт внесено до Державного реєстру сортів, придатних для поширення в 

Україні, у 2022 р. 

 


