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АНОТАЦІЯ 

 

Міщенко С. В. Теоретичні і практичні основи використання інбридингу та 

гібридизації в селекції конопель. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських 

наук за спеціальністю 06.01.05 «Селекція і насінництво» (201 – Агрономія). – 

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, Харків, 2020. 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і результати 

практичного використання самозапилення та гібридизації при створенні 

селекційного матеріалу і сортів однодомних непсихотропних конопель різних 

напрямів господарського використання. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в теоретичному 

узагальненні та новому вирішенні важливої наукової проблеми використання 

інбридингу та гібридизації в селекції конопель шляхом удосконалення методичних 

підходів до ефективної ідентифікації канабіноїдних сполук, визначення 

закономірностей впливу внутрішніх й зовнішніх факторів на формування 

канабіноїдів в онтогенезі та взаємозв’язків між ними, комплексного використання 

інбридингу в селекції культури, зокрема створення самозапилених ліній і на їх 

основі отримання різних типів гібридів для формотворення унікальних генотипів, 

підвищення продуктивності, стабілізації ознак однодомності і відсутності 

канабіноїдних сполук, збільшення вмісту непсихотропних канабіноїдів, створення 

вихідного селекційного матеріалу і конкурентоздатних сортів конопель. 

У роботі набуло подальшого розвитку удосконалення методів ефективної 

ідентифікації канабіноїдних сполук у селекційних цілях, зокрема щодо підготовки 

рослинних зразків до досліджень, вибору виду екстрагента, мінімально необхідної 

тривалості екстракції, системи розчинників, концентрації барвника і способів 

фарбування пластин, розробки відповідності бальної оцінки канабіноїдних сполук 

їх кількісному вмісту при проведенні тонкошарової хроматографії. 

Вперше в Україні встановлено закономірності прояву ознак наявності та 
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вмісту канабіноїдних сполук у сортів та зразків з підвищеним вмістом 

непсихотропних канабіноїдів і відсутністю чи мінімальним вмістом 

тетрагідроканабінолу (який не перевищує дозволеної чинним законодавством 

норми 0,08%). Виявлено особливості накопичення канабіноїдних сполук в 

онтогенезі не за максимальним їх виразом у верхівках суцвіть, а у 

середньозваженому зразку вегетативних і генеративних органів, придатних для 

виділення канабіноїдів та перспективи використання технічних (промислових) 

конопель у медичній (фармацевтичній) галузях. Установлено позитивний вплив 

окремих фітогормонів та антиоксидантів екзогенного походження на накопичення 

канабіноїдних сполук, зокрема 6-бензиламінопурину. Установлено кореляційні 

зв’язки між основними канабіноїдними сполуками та доведено можливість 

виявлення рослин з перерваним процесом біосинтезу канабіноїдів.  

Самозапилення визначено ефективним методом створення вихідного 

матеріалу зі стабільною ознакою їх відсутності чи наявності. За умови 

цілеспрямованого добору вихідних рослин з відсутністю канабідіолу, 

тетрагідроканабінолу і канабінолу в процесі самозапилення їх вміст зменшувався до 

повної відсутності, стабільність (гомозиготація) ліній наступала у І2–І6 і залежала від 

генотипу конкретного сорту, а характерною особливістю досліджуваних сучасних 

сортів конопель була здатність вищеплювати вже у І1 сім’ї з повною відсутністю 

канабіноїдів та більш слабкими кореляційними зв’язками між ними. 

Вперше в кліматичних умовах північного сходу України здійснено 

системний підхід до створення самозапилених ліній двох різних еколого-

географічних типів конопель за багатьма селекційними ознаками, встановлено 

особливості прояву інбредної депресії у досліджуваної культури. 

Виявлено, що у І11 Глухівські 58, порівняно з вихідною формою, майже 

вдвічі зменшилася маса стебла і волокна (–46,6 і –54,6% відповідно), на 75,0% – 

маса насіння з рослини. У І11 Золотоніські 15 приблизно на третину зменшилася 

маса стебла і волокна (–31,0 і –36,1%), удвічі – маса насіння (–50,3%). Загалом для 

різних селекційних ознак характерний неоднаковий ступінь інбредної депресії, у 

свою чергу різні сорти специфічно реагують на близькоспоріднене розмноження. 
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Вперше в світі встановлено досить низький рівень інбредної депресії у 

окремих самозапилених ліній конопель як перехреснозапильної культури, що є 

наслідком високої гомозиготності сучасних вітчизняних сортів конопель та 

особливостей ведення селекції. Доведено можливість створення цінних 

самозапилених ліній за окремими селекційними ознаками та їх комплексом, 

зокрема з високими показниками (мінімальним ступенем інбредної депресії) 

загальної і технічної довжини стебла, діаметру стебла, маси стебла і волокна, 

вмісту волокна, маси насіння з рослини, вмісту олії, ромбоподібною формою 

суцвіття, зі стійкістю до шкідників і хвороб, з однорідним статевим складом, 

зближеними строками початку цвітіння чоловічих і жіночих квіток, відсутністю 

канабіноїдів тощо. Встановлено, що їх добір краще починати з І1 й проводити до І4, 

а у схрещування доцільно залучати з І4–І6, коли здебільшого наступає інбредний 

мінімум. 

Вперше в світі розроблено теоретичні та методичні основи використання 

самозапилених ліній однодомних конопель як компонентів різних типів 

схрещувань, що дало досить позитивний ефект, який полягає у підвищенні 

продуктивності конопель за окремими ознаками і їх комплексом, формотворенні 

унікальних генотипів, що проявляються у фенотипах з принципово новими 

ознаками. 

Доведено можливість створення лінійносортових, сортолінійних і 

міжлінійних гібридів конопель з наявністю гетерозисного ефекту при одночасній 

відсутності канабіноїдів і стабільній ознаці однодомності та їх переваги над 

міжсортовими схрещуваннями для урізноманітнення вихідного матеріалу, 

розширення його генетичної основи та прискорення селекційного процесу. 

Гіпотетичний та істинний гетерозис досягав за ознаками загальної довжини 23,7 і 

17,4, технічної довжини – 27,0 і 25,8, діаметру стебла – 57,5 і 51,5, маси стебла – 

140,8 і 114,9, маси волокна – 159,6 і 146,7, вмісту волокна – 15,1 і 10,5, маси 

насіння – 220,3 і 155,4, маси 1000 насінин – 18,9 і 17,3% відповідно, основні 

селекційні ознаки у переважній більшості гібридів успадковувались по типу 

наддомінування. 
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Серед схрещувань в межах середньоєвропейського еколого-географічного 

типу найбільшу цінність мали міжлінійні гібриди, а в межах 

середньоєвропейського і південного – сортолінійні і лінійносортові. Зважаючи на 

встановлені особливості успадкування вмісту канабіноїдів та статі, при 

гібридизації віддалених генотипів доцільно використовувати сорт 

середньоєвропейськго еколого-географічного типу, а самозапилену лінію – 

південного типу. 

Явища гетерозису за вмістом канабіноїдів у досліджуваних гібридів не 

виявлено, кількість рослин у потомстві створених сортолінійних, лінійносортових 

та міжлінійних гібридів F1 з відсутністю канабідіолу становила 93,3–100,0, з 

відсутністю тетрагідроканабінолу – 98,8–100,0 і з відсутністю канабінолу – 95,0–

100,0%, що вказує на дуже високу однорідність отриманого гібридного матеріалу.  

Доведено можливість і ефективність комбінаційної селекції у однодомних 

форм конопель, зокрема дослідження самозапилених ліній і сортів конопель за 

параметрами комбінаційної здатності показало значну їх диференціацію за 

ефектами загальної і варіансами специфічної комбінаційної здатності, а також 

використання схрещувань у напрямах вертикальної і горизонтальної конвергенції, 

особливо для отримання вихідного матеріалу з високими показниками біомаси 

рослин, волокнистості і насіннєвої продуктивності. Набула подальшого розвитку 

розробка схем селекційного процесу і прийомів гібридизації. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в удосконаленні методів 

ефективної ідентифікації канабіноїдних сполук, розробці «Методики визначення 

вмісту канабіноїдних сполук у рослинах конопель методом тонкошарової 

хроматографії для селекційних цілей», наступних способів: «Спосіб оцінки рослин 

конопель на наявність канабіноїдних сполук», «Спосіб створення гібридного 

селекційного матеріалу однодомних конопель без психотропних властивостей», 

«Спосіб створення синтетичних популяцій конопель», «Спосіб розмноження 

рослин конопель з насіння з низькою схожістю та життєздатністю», «Живильне 

середовище для культивування однодомних ненаркотичних конопель (Cannabis 

sativa L.) середньоросійського еколого-географічного типу в умовах in vitro», які 
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впроваджено їх у селекційний процес. Селекційно-дослідним установам 

рекомендовано використовувати схеми селекції конопель із залученням 

самозапилених ліній (прості сортолінійні, лінійносортові і міжлінійні гібриди), 

схрещування у напрямах вертикальної і горизонтальної конвергенції для 

отримання вихідного матеріалу конопель з високими показниками біомаси рослин, 

волокнистості і насіннєвої продуктивності. 

Виділено цінні колекційні зразки за високим вмістом канабідіолу (32 зразки), 

канабігеролу (4 зразки), повною відсутністю тетрагідроканабінолу (11 зразків) і 

хемотипом; для створення вихідного матеріалу і сортів універсального та 

спеціалізованих напрямів господарського використання отримано цінні 

самозапилені лінії сортів Глухівські 58, Гляна, Глесія, Миколайчик, Іоніно, 

Глухівські 51, Глухівські 46, Золотоніські 15, Ніка, гібриди і синтетичні популяції 

різних поколінь за окремими ознаками і їх комплексом. Створено зразки 

Глухівські 58 ЛК, СЛП 407, СЛП 470, Грація, Іріда, Аврора, VIK CBN, Деметра, 

Енергетик, колекції генофонду рослин в Україні, які використовуються в 

селекційному процесі. 

Створено і запропоновано коноплесіючим господарствам конкурентоздатні 

сорти конопель: Глесія (з високою насіннєвою продуктивністю), Глухівські 51 (з 

високим вмістом волокна), Миколайчик (з високим вмістом олії в насінні, нижчою 

висотою стебел за сорт-стандарт, що полегшує процес збирання насіннєвих посівів 

зернозбиральним комбайном), Глухівські 85 (енергетичного напряму використання 

з високим урожаєм біомаси), Артеміда (універсального напряму використання, але 

з високим вмістом олії, інтенсивним і потужним ростом рослин на початку 

вегетації), Гармонія (універсального напряму використання, але з високим виходом 

волокна і вмістом олії), Вік 2020 (медичного напряму використання з підвищеним 

вмістом канабігеролу). 

Ключові слова: коноплі посівні, селекція, сорт, інбридинг, інбредна депресія, 

самозапилена лінія, гібрид, гетерозис, хроматографія, канабіноїди, хемотип, 

статева структура, продуктивність, кореляція. 
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ABSTRACT 

 

Mishchenko S. V. Theoretical and practical basics of using inbreeding and 

hybridization in hemp breeding. – Qualification scientific work as the manuscript. 

Thesis for a Doctor of Agricultural Science Degree by specialty 06.01.05 – 

Breeding and Seed Production (201 – Agronomy). – The Рlant Production 

Institute nd. a. V. Ya. Yuryev of NAAS, Kharkiv, 2020. 

The thesis presents theoretical generalization and practical results of using self-

pollination and hybridization to obtain breeding genotypes and commercial varieties of 

non-psychotropic monoecious hemp for various applications. 

The scientific novelty of the obtained results consists in a theoretical generalization 

and a new solution to an important research problem of using inbreeding in hemp 

hybridization through improving methodological approaches to effective identification of 

cannabinoid compounds, determination of the patterns of influence of internal and 

external factors on the formation of cannabinoids in ontogenesis and relationships 

between them, integrated use of inbreeding in the process of hemp breeding, including 

self-pollinated lines, and obtaining different types of hybrids on their basis in order to 

obtain unique genotypes with high productivity, stabilization of the sign of 

monoeciousity, absence of cannabinoid compounds, increased content of non-

psychotropic cannabinoids, creation breeding genotypes and competitive hemp varieties. 

The thesis further develops the improvement of methods for effective identification 

of cannabinoid compounds for breeding purposes, in particular for the preparation of 

plant samples for research, choice of extractant type, the minimum required extraction 

duration, solvent system, dye concentration and methods of plate staining, compliance of 

scoring with cannabinoid compounds content in thin layer chromatography. 

For the first time in Ukraine, manifestation patterns of the signs of presence and 

content of cannabinoid compounds in varieties and accessions with a high content of 

non-psychotropic cannabinoids and absence or minimum content of 

tetrahydrocannabinol, which does not exceed the norm allowed by current legislation 

(0.08%), have been found. Peculiarities of cannabinoid compounds accumulation during 
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ontogenesis have been revealed not by their maximum expression in the tops of 

inflorescences, but in the weighted average sample of vegetative and generative organs 

suitable for cannabinoid isolation. The prospects of using industrial hemp in the medical 

(pharmaceutical) industry have been outlined. The positive effect of certain 

phytohormones and antioxidants of exogenous origin on the accumulation of cannabinoid 

compounds, in particular 6-benzylaminopurine, has been established. Correlations 

between the main cannabinoid compounds have been established and the possibility of 

detecting plants with interrupted cannabinoid biosynthesis has been proved. 

Self-pollination is defined as an effective method of creating source breeding 

genotypes with a stable sign of their absence or presence. Under the condition of 

purposeful selection of source plants with the absence of cannabidiol, 

tetrahydrocannabinol, and cannabinol in the process of self-pollination, their content 

decreased to complete absence. The stability of the lines occurred in I2–I6 and varied by 

genotypes of a particular variety. A characteristic feature of the studied modern hemp 

varieties was the ability to segregate in the I1 families with the complete absence of 

cannabinoids and weaker correlations between them. 

For the first time in the climatic conditions of the North-East of Ukraine, the 

systematic approach to the creation of self-pollinated lines of two different ecological and 

geographical hemp types by many breeding signs is carried out and features of the 

manifestation of inbred depression in the crop under study are established. 

It was found that in I11 'Hlukhivski 58', compared to the source genotype, the weight 

of stem and fibre almost halved (–46.6 and –54.6%, respectively), and the weight of seeds 

per plant dropped by 75.0%. In I11 'Zolotoniski 15', the weight of stems and fibre decreased 

by about a third (–31.0 and –36.1%), and the weight of seeds halved (–50.3%). In general, 

different breeding signs are characterized by different degrees of inbred depression. In 

turn, different varieties specifically respond to closely related reproduction. 

For the first time in the world, the rather a low level of inbred depression in some 

self-pollinated lines of hemp as a cross-pollinated crop has been established, which is a 

consequence of high homozygosity of modern domestic hemp varieties of and specifics 

of the breeding process. The possibility of creating valuable self-pollinated lines by 
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individual breeding signs and their complex has been demonstrated. Among them lines 

with high (minimum degree of inbred depression) total and technical stem length, stem 

diameter, stem and fibre weight, fibre content, seed weight per plant, oil content, 

diamond-shaped inflorescence shape, resistance to pests and diseases, uniform sex 

composition, close timing of the beginning of the flowering of male and female flowers, 

the absence of cannabinoids, etc. It was found that their selection should be started from 

I1 and conducted to I4, while crosses should involve I4 to I6 when for the most part the 

inbred minimum comes. 

For the first time in the world, the theoretical and methodical bases of using self-

pollinated lines of monoecious hemp as components of different types of crosses have 

been developed, which positively resulted in an increase in hemp productivity by 

individual signs and their complex, obtaining of unique genotypes that reveal themselves 

in phenotypes with principally new signs. 

The possibility of creating linear-varietal, varietal-linear, and interlinear hemp 

hybrids with an effect of heterosis and the absence of cannabinoids, a stable sign of 

monoeciousness, and their advantages over the intervarietal crossing to diversify the 

source breeding genotypes expand the genetic basis and accelerate breeding process. 

Hypothetical and true heterosis reached, respectively, 23.7 and 17.4% for total length, 

27.0 and 25.8% for technical length, 57.5 and 51.5% for stem diameter,140.8 and 114.9% 

for stem weight, 159.6 and 146.7% for fibre weight, 15.1 and 10.5% for fibre content, 

220.3 and 155.4% for seed weight, 18.9 and 17.3% for 1000-seed weight. The major 

breeding signs in most hybrids were inherited by the pattern of supremacy. 

Among crosses within the Central European ecological-geographical type, of the 

greatest value were interlinear hybrids, while within the Central European and Southern 

ones, varietal-linear and linear-varietal hybrids. Given the established features of 

inheritance of cannabinoid content and sex, in the hybridization of distant genotypes, it is 

advisable to use a variety of Central European ecological and geographical types and a 

self-pollinated line of the Southern European type. 

Heterosis by the content of cannabinoids in the studied hybrids has not been 

detected. The number of plants in the offspring of created varietal-linear, linear-varietal 
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and interlinear hybrids F1 with the absence of cannabidiol was 93.3–100.0%, with the 

absence of tetrahydrocannabinol 98.8–100.0% and with the absence of cannabinol 95.0–

100.0%, which indicates a very high uniformity of the obtained hybrid genotypes.  

The possibility and efficiency of combination breeding in monoecious forms of 

hemp have been proved. Investigation of self-pollinated lines and varieties of hemp by 

parameters of combining ability showed their significant differentiation by the effects of 

general ability and by variants of specific combining ability, and also use of crossings in 

directions of vertical and horizontal convergence, especially for the obtaining of breeding 

genotypes with high plant biomass, fibre and seed productivity. Breeding process 

schemes and methods of hybridization have been further developed. 

The practical significance of the obtained results consists in the improvement of 

the existing methods for effective identification of cannabinoid compounds and the 

development of the following methods: Methods for Determining the Content of 

Cannabinoid Compounds in Hemp Plants for Breeding Purposes Using Thin Layer 

Chromatography, Method of Assessment of Hemp Plants for the Presence of 

Cannabinoid Compounds, Method of Obtaining Hybrid Breeding Material of 

Monoecious Hemp Without Psychotropic Properties, Method of Creating Synthetic Hemp 

Populations, Method of Hemp Plants Reproduction from Seeds of Low Germination and 

Vitality, Nutrition Medium for the Cultivation of Nonnarcotic Monoecious Hemp 

(Cannabis sativa L.) of Middle-Russian Ecological and Geographical Type  In Vitro. All 

the methods are introduced in the breeding process. 

Breeding research institutions are recommended to use hemp breeding schemes 

with the involvement of self-pollinated lines (simple varietal-linear, linear-varietal, and 

interlinear hybrids), crossing in the directions of vertical and horizontal convergence to 

obtain source breeding genotypes of hemp with high biomass and fibre content and seed 

productivity. 

Valuable accessions with a high content of cannabidiol (32 accessions), 

cannabigerol (4 accessions), the complete absence of tetrahydrocannabinol 

(11 accessions), and chemotype have been selected. To create the source breeding 

genotypes and varieties of universal and special applications valuable self-pollinated 
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lines of the varieties 'Hlukhivski 58', 'Hliana', 'Hlesiia', 'Mykolaichyk', 'Ionino', 

'Hlukhivski 51', 'Hlukhivski 46', 'Zolotoniski 15', 'Nika', hybrids and synthetic 

populations of different generations by individual signs and complex were obtained. The 

following accessions were created: 'Hlukhivski 58 LK', 'SLP 407', 'SLP 470', 'Hratsiia', 

'Irida', 'Avrora', 'VIK CBN', 'Demetra', 'Enerhetyk'. The collections of the plant gene pool 

in Ukraine were built for use in the breeding process. 

The following competitive hemp varieties are created and offered to hemp-growing 

farms: 'Hlesiia' (with high seed productivity), 'Hlukhivski 51' (with high fibre content), 

'Mykolaichyk' (with high oil content in seeds, lower stem height compared to the 

standard variety, which facilitates the harvesting by grain combine harvester), 

'Hlukhivski 85' (energy crop with a high biomass yield), 'Artemida' (universal 

application, with high oil content, intensive and powerful plant growth in early 

vegetation), 'Harmoniia' (universal application, high fibre yield and oil content), and 'Vik 

2020' (pharmaceutical use, with a high content of cannabigerol). 

Keywords: common hemp, breeding, variety, inbreeding, inbreeding depression, 

self-pollinated line, hybrid, heterosis, chromatography, cannabinoids, chemotype, sexual 

structure, productivity, correlation. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

2,4-Д  – 2,4-дихлорфеноксиоцтова кислота 

БАП  – 6-бензиламінопурин 

БК  – бурштинова кислота 

ГК3  – гіберелова кислота 

ГРЗ  – газорідинна хроматографія 

ЗКЗ  – загальна комбінаційна здатність 

ІОК  – індол-3-оцтова кислота 

КБГ  – канабігерол 

КБГК  – канабігеролова кислота 

КБД  – канабідіол 

КБДВ  – канабідіварін 

КБДК  – канабідіолова кислота 

КБН  – канабінол 

КБХ  – канабіхромен 

КІН  – кінетин 

НІР  – найменша істотна різниця 

М  – матірка 

МОК  – матірка однодомних конопель 

НОК  – 1-нафтилоцтова кислота 

ОМР  – однодомні маскулінізовані рослини 

ОФМ  – однодомна фемінізована матірка 

ОФП  – однодомна фемінізована плоскінь 

П  – плоскінь 

ПОК  – плоскінь однодомних конопель 

РР  – нікотинова кислота 

С  – аскорбінова кислота 

СКЗ  – специфічна комбінаційна здатність 

СОФР – справжні однодомні фемінізовані рослини 
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ТГК  – тетрагідроканабінол 

ТГКК  – тетрагідроканабінолова кислота 

ТГКВ  – тетрагідроканабіварін 

ТШХ  – тонкошарова хроматографія 

ФП  – фемінізована плоскінь 

ЮС  – назви сортів (від рос. «южносозревающая») 

ЮСО  – назви сортів (від рос.  «южносозревающая однодомная») 

Rf  – відношення «відстань від лінії старту до центру плями : 

відстань від лінії старту до фронту розчинника» у 

тонкошаровій хроматографії 
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ВСТУП 

 

Коноплі – одна з найстародавніших технічних культур, відомих людству, яка 

у 20 ст. зазнала певних обмежень щодо культивування, наслідком якого стало різке 

зменшення посівних площ. Завдяки створенню сортів з відсутністю психотропних 

властивостей (у зв’язку з цим вживаються терміни «технічні» або «промислові 

коноплі») нині дана культура повертається у світове виробництво, маючи стійко 

зростаючу динаміку розвитку. Бізнес, насамперед, приваблює те, що коноплі є 

культурою комплексного використання і безвідходного виробництва, бо всі 

частини рослин – стебла, волокно, листки, суцвіття, насіння, корені та продукти їх 

переробки є сировиною для отримання численних видів продукції. Завдяки 

високому ступеню адаптивної здатності й екологічної пластичності коноплі не 

потребують особливих географічних умов вирощування, вони є світовою 

культурою і можуть культивуватися практично у всіх зонах, придатних для 

вирощування сільськогосподарських рослин, можуть входити до будь-яких 

сівозмін, будучи добрим попередником для всіх культур, не маючи спільних 

шкідників і хвороб, поліпшуючи структуру ґрунту, зменшуючи забур’яненість 

полів, можуть використовуватися для рекультивації радіоактивно забруднених 

земель. Особливого значення дана біоенергетична культура набуває в аспекті 

переходу на відновлювальні джерела енергії, подолання екологічної кризи, 

реалізації концепції сталого розвитку природи і суспільства. Також наукова 

селекція дозволила створити однодомну форму конопель, придатну до 

механізованого збирання стеблостою, підвищити вміст волокна в стеблах 

приблизно в три рази, поліпшити інші цінні господарські ознаки, але у зв’язку з 

розширенням сфери їх використання виробництво висуває нові вимоги до 

створення сортів та інтенсифікації селекційного процесу. 

Актуальність теми. Сучасні вимоги до норм просторової ізоляції, рівня 

ознаки однодомності і стабільної відсутності тетрагідроканабінолу у процесі 

репродукування привели не лише до скорочення кількості селекційних розсадників 

конопель та елітних рослин, а й до обмеження різноманіття вихідного матеріалу, 
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який залучається для створення нових сортів. Гібридизація зразків дводомних 

конопель з однодомними як основний метод селекції виявився мало придатним для 

отримання однорідного за статтю, продуктивністю і вмістом канабіноїдів 

потомства, оскільки він вимагає багаторазове проведення поліпшуючих доборів 

для стабілізації популяції. Нові сорти хоча і характеризуються вмістом 

тетрагідроканабінолу від 0 до 0,08%, однак популяції їх нестабільні і потребують 

нейтралізації фізіолого-біохімічної функції до формування канабіноїдів, пошуку 

рослин з перерваним процесом біосинтезу даних сполук. 

Останнім часом спостерігається тенденція, яка полягає у відмові від сортів 

універсального напряму використання. Залишаючись цінною волокнистою 

культурою, промислові коноплі все більше використовують у насіннєвому, 

олійному, целюлозному, біоенергетичному і медичному напрямах. Особливий 

попит виник на так звані медичні коноплі – сорти з підвищеним вмістом 

непсихотропних канабіноїдів (канабідіолу, канабігеролу, канабінолу, 

канабіхромену тощо) за одночасної відсутності чи мінімальних кількостях 

тетрагідроканабінолу (вміст якого згідно чинного законодавства України не 

повинен перевищувати 0,08%). У зв’язку з цим виникла проблема пошуку нової 

методології створення вихідного селекційного матеріалу однодомних конопель як 

основи майбутніх сортів та розробки ефективної ідентифікації канабіноїдних 

сполук. Останнє пов’язано з тим, що існуючі методики оцінки даних речовин у 

селекційних цілях не в повній мірі є ефективними при доборах на збільшення 

вмісту окремої сполуки, здебільшого вони дієві при елімінації усіх компонентів 

канабіноїдів. 

У розвиток наукової селекції і біології конопель значний внесок зробили 

вітчизняні вчені М. М. Гришко, Г. Й. Аринштейн, Є. С. Гуржій, Г. І. Сенченко, 

Г. А. Хреннікова, Р. І. Каплунова, О. Г. Жатов, М. Д. Мигаль, В. Г. Вировець, 

Л. М. Горшкова, І. І. Щербань, М. М. Орлов, В. П. Ситник, І. М. Лайко, 

Г. І. Кириченко та ін., однак у зв’язку з вищезазначеними новими вимогами науки і 

виробництва актуальним є обґрунтування теоретичних основ і практичного 

використання інбридингу в селекції сучасних сортів конопель. Самозапилення 
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дозволяє диференціювати популяцію однодомних конопель як 

перехреснозапильної культури на ряд гомозиготних ліній, які є основою для 

створення гібридів з ефектом гетерозису і в подальшому – сортів. Не зважаючи на 

те, що цитоплазматична чоловіча стерильність у конопель до цих пір не знайдена, 

залучення самозапилених ліній у схрещуваннях сприяє формотворенню унікальних 

генотипів, дозволяє прискорювати селекційний процес. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження 

за темою дисертаційної роботи проведені в Інституті луб’яних культур НААН 

впродовж 2008–2019 рр. згідно пріоритетних завдань: 

1) ПНД НААН «Луб’яні культури» – 19.01/015 «Розробити та удосконалити 

методи створення генетично стабільних ліній конопель для селекції за ознакою 

відсутності наркотичних властивостей, високих показників однодомності, вмісту 

волокна і насіннєвої продуктивності» (2006–2010 рр., номер державної реєстрації 

0106U008789), 19.00.01.04.Ф «Встановити особливості генетичного контролю 

ознак відсутності канабіноїдних сполук та стабільності однодомності з метою 

створення гетерозисних гібридів конопель» (2011–2015 рр., 0111U004052), 

19.00.01.07.П «Розробити методи збільшення генетичного потенціалу ознаки 

насіннєвої продуктивності сортів однодомних конопель з відсутністю наркотично 

активного тетрагідроканабінолу» (2011–2013 рр., 0111U004055), 20.00.01.03.Ф 

«Розробити теоретичні основи створення безнаркотичних конопель медичного 

напряму використання з підвищеним вмістом канабідіолу на основі встановлення 

генетичних і фізіологічних механізмів його формування (синтезу)» (2016–2020 рр., 

0116U000372), 20.00.01.06.Ф «Встановити генотипову мінливість ознак 

жирнокислотного складу олії в насінні ненаркотичних конопель з метою його 

поліпшення» (2016–2020 рр., 0116U000374), 20.00.02.10.ПШ «Розробити спосіб 

розмноження Cannabis sativa L. i Linum usitatissimum L. з насіння з низькою 

схожістю та життєздатністю в умовах in vitro» (2019 р., 0119U100897); 

2) ПНД НААН «Генетичні ресурси рослин» – 09.01.01.17.Ф «Розробити 

методологію формування та ведення генетичного банку льону та конопель, 

розширити їх генетичне різноманіття для ефективного використання в наукових, 
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селекційних та навчальних програмах» (2011–2015 рр., 0111U004054), 

24.01.01.11.Ф «Встановити генотипові мінливості інтродукованих зразків льону та 

конопель за адаптивною здатністю, сформувати та поповнити ознакові та генетичні 

колекції» (2016–2020 рр., 0116U004145). 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження – обґрунтувати 

теоретичні і практичні основи використання інбридингу та гібридизації в селекції 

конопель, розробити та удосконалити методичні підходи до ефективної 

ідентифікації канабіноїдних сполук, створення самозапилених ліній і на їх основі 

отримання різних типів гібридів для підвищення продуктивності, стабілізації ознак 

однодомності та відсутності тетрагідроканабінолу, збільшення вмісту 

непсихотропних канабіноїдів, створення вихідного селекційного матеріалу і 

конкурентоздатних сортів однодомних конопель. 

Основні завдання дослідження: 

– удосконалити методи ефективної ідентифікації канабіноїдних сполук 

(якісної, напівкількісної і кількісної оцінки) в селекційних цілях; 

– установити закономірності прояву ознак наявності та вмісту 

канабіноїдів і їх використання в селекції конопель, розкрити роль внутрішніх та 

зовнішніх факторів, які детермінують рівень вираження цих сполук; 

– установити особливості накопичення канабіноїдних сполук в 

онтогенезі рослин конопель з підвищеним вмістом непсихотропних канабіноїдів та 

успадкування ознаки відсутності тетрагідроканабінолу; 

– установити кореляційно-регресійні залежності між основними 

канабіноїдними сполуками рослин сучасних сортів, можливості добору, 

самозапилення і гібридизації у напрямі зміни їх вмісту; 

– виділити цінні колекційні зразки конопель за високим вмістом 

непсихотропних канабіноїдів і хемотипом; 

– виявити особливості зміни біологічних і селекційних ознак рослин 

конопель від впливом інбридингу; 

– створити самозапилені лінії за окремими цінними ознаками і їх 

комплексом; 
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– розробити окремі методичні прийоми створення синтетичних 

популяцій конопель; 

– установити рівень прояву, ефект гетерозису та успадкування цінних 

господарських ознак у гібридів різних типів, створених із залученням 

самозапилених ліній і двох еколого-географічних типів конопель; 

– виявити ефекти загальної та варіанси специфічної комбінаційної 

здатності самозапилених ліній і сортів конопель у системі топкросів; 

– провести компаративний аналіз селекційної цінності гібридів, 

отриманих від конвергентних схрещувань; 

– обґрунтувати методичні основи селекції промислових конопель з 

використанням інбридингу та гібридизації; 

– створити вихідний селекційний матеріал та конкурентоздатні сорти 

конопель різних напрямів господарського використання, розробити рекомендації 

для селекційної практики і виробництва. 

Об’єкт дослідження – селекційний процес створення сортів однодомних 

непсихотропних конопель різних напрямів господарського використання з 

бажаними цінними господарськими ознаками і властивостями. 

Предмет дослідження – теоретичні і практичні основи використання 

інбридингу та гібридизації в селекції конопель. 

Методи дослідження: загальнонаукові − аналіз, синтез, індукція, дедукція, 

узагальнення, порівняння, класифікація, ранжирування; спеціальні селекційні – 

самозапилення, гібридизація, добір; польові – визначення статевого складу 

популяцій, спостереження (фенологічні, за динамікою цвітіння чоловічих і жіночих 

квіток, розвитком аномальних ознак), гібридологічний аналіз; біометричні – оцінка 

рослин за морфологічними та технологічними ознаками, насіннєвою 

продуктивністю, вмістом олії, розмірами клітин і шарів елементарних луб’яних 

волокон тощо; біохімічний – ідентифікація канабіноїдних сполук (експрес-аналіз, 

тонкошарова та газорідинна хроматографія); математичної статистики – 

характеристика вибірки за середнім арифметичним, похибкою вибіркової 

середньої, коефіцієнтом варіації, встановлення кореляційно-регресійних 
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залежностей та достовірності різниці за t-критерієм Стьюдента, χ
2
–критерію 

К. Пірсона тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в теоретичному 

узагальненні та новому вирішенні важливої наукової проблеми використання 

інбридингу та гібридизації в селекції конопель шляхом удосконалення методичних 

підходів до ефективної ідентифікації канабіноїдних сполук, визначення 

закономірностей впливу внутрішніх й зовнішніх факторів на формування 

канабіноїдів в онтогенезі та взаємозв’язків між ними, комплексного використання 

інбридингу в селекції культури, зокрема створення самозапилених ліній і на їх 

основі отримання різних типів гібридів для формотворення унікальних генотипів, 

підвищення продуктивності, стабілізації ознак однодомності і відсутності 

канабіноїдних сполук, збільшення вмісту непсихотропних канабіноїдів, створення 

вихідного селекційного матеріалу і конкурентоздатних сортів однодомних 

конопель різних напрямів господарського використання. 

Вперше в світі: 

– установлено досить низький рівень інбредної депресії у окремих 

самозапилених ліній конопель, що є наслідком високої гомозиготності сучасних 

вітчизняних сортів конопель та особливостей ведення селекції, встановлено 

покоління від самозапилення, у якому наступає інбредний мінімум за основними 

селекційними ознаками і, починаючи з якого самозапилені лінії доцільно включати 

у схрещування, доведено ефективність близькоспорідненого розмноження для 

стабілізації ознак вмісту канабіноїдів і однодомності; 

– розроблено теоретичні та методичні основи використання 

самозапилених ліній однодомних конопель як компонентів різних типів 

схрещувань, що дало досить позитивний ефект, який полягає у підвищенні 

продуктивності конопель за окремими ознаками і їх комплексом, формотворенні 

унікальних генотипів, що проявляються у фенотипах з принципово новими 

ознаками. 

Вперше в Україні: 

– установлено закономірності прояву ознак наявності та вмісту 
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канабіноїдних сполук у сортів та зразків з підвищеним вмістом непсихотропних 

канабіноїдів і відсутністю чи мінімальним вмістом тетрагідроканабінолу; 

– виявлено особливості накопичення канабіноїдних сполук в онтогенезі 

не за максимальним їх виразом у верхівках суцвіть, а у середньозваженому зразку 

вегетативних і генеративних органів, придатних для виділення канабіноїдів; 

– установлено позитивний вплив окремих фітогормонів та 

антиоксидантів екзогенного походження на накопичення канабіноїдних сполук, 

кореляційні зв’язки між ними та доведено можливість виявлення рослин з 

перерваним процесом біосинтезу канабіноїдів; 

– у кліматичних умовах північного сходу України здійснено системний 

підхід до створення самозапилених ліній двох різних еколого-географічних типів 

конопель за багатьма селекційними ознаками. 

Удосконалено методи ефективної ідентифікації канабіноїдних сполук у 

селекційних цілях (якісна оцінка та тонкошарова хроматографія). 

Набула подальшого розвитку розробка схем селекційного процесу і прийомів 

гібридизації конопель. 

Практичне значення одержаних результатів. Проведені експериментальні 

дослідження дозволили удосконалити методи ефективної ідентифікації 

канабіноїдних сполук, розробити «Методику визначення вмісту канабіноїдних 

сполук у рослинах конопель методом тонкошарової хроматографії для селекційних 

цілей» (2015 р.), «Спосіб оцінки рослин конопель на наявність канабіноїдних 

сполук» (патент на корисну модель № 107426 UA, 2016 р.), «Спосіб створення 

гібридного селекційного матеріалу однодомних конопель без психотропних 

властивостей» (№ 107427 UA, 2016 р.), «Спосіб створення синтетичних популяцій 

конопель» (№ 141089 UA, 2020 р.), «Спосіб розмноження рослин конопель з 

насіння з низькою схожістю та життєздатністю» (№ 120489 UA, 2017 р.), 

«Живильне середовище для культивування однодомних ненаркотичних конопель 

(Cannabis sativa L.) середньоросійського еколого-географічного типу в умовах 

in vitro» (№ 139471 UA, 2020 р.) та впровадити їх у селекційний процес (додатки В, 

Е). Також запропоновано та успішно використано на практиці схеми селекції 
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конопель із залученням самозапилених ліній (прості сортолінійні, лінійносортові і 

міжлінійні гібриди), схрещування у напрямах вертикальної і горизонтальної 

конвергенції для отримання вихідного матеріалу конопель з високими показниками 

біомаси рослин, волокнистості і насіннєвої продуктивності. 

Для залучення у селекційний процес створення сортів конопель медичного 

напряму використання виділено цінні колекційні зразки за високим вмістом 

канабідіолу (32), канабігеролу (4), повною відсутністю тетрагідроканабінолу 

(11 зразків) і хемотипом; для створення вихідного матеріалу і сортів 

універсального та спеціалізованих напрямів господарського використання 

отримано цінні самозапилені лінії сортів Глухівські 58, Гляна, Глесія, Миколайчик, 

Іоніно, Глухівські 51, Глухівські 46, Золотоніські 15, Ніка, гібриди і синтетичні 

популяції різних поколінь за окремими ознаками і їх комплексом; отримано зразки 

Глухівські 58 ЛК (№ національного каталогу UF0600693), СЛП 407 (UF0600694), 

СЛП 470 (UF0600695), Грація (UF0600706), Іріда (UF0600713), Аврора 

(UF0600717), VIK CBN (UF0600718), Деметра (UF0600720), Енергетик 

(UF0600729), колекції генофонду рослин в Україні (за урожайністю волокна та 

насіння, за вмістом олії) (додатки Б, Е). 

Створено і запропоновано коноплесіючим господарствам конкурентоздатні 

сорти конопель: Глесія (з високою насіннєвою продуктивністю, авторське 

свідоцтво № 160007), Глухівські 51 (з високим вмістом волокна, № 170990), 

Миколайчик (з високим вмістом олії в насінні й низькорослістю, № 190608), 

Глухівські 85 (енергетичного напряму використання з високим урожаєм біомаси, 

№ 190609) (додатки А, Д, Е), Артеміда (універсального напряму використання, але 

з високим вмістом олії), Гармонія (універсального напряму використання, але з 

високим виходом волокна і містом олії, сорт знаходиться на реєстрації), Вік 2020 

(медичного напряму використання з підвищеним вмістом КБГ, сорт знаходиться на 

реєстрації) (додатки Г, Д, Е). Сорти Глесія і Глухівські 51 займають більше 

половини посівних площ в Україні і проходять реєстрацію за кордоном. 

Особистий внесок здобувача полягає в узагальненні наукових розробок, 

висвітлених у вітчизняній і зарубіжній літературі, за темою дисертації, висуненні 
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ідей, робочих гіпотез, постановці завдань, розробці програми, плануванні й 

особистому проведенні польових і лабораторних досліджень, детальному аналізі, 

описі та узагальненні експериментальних даних, удосконаленні методів 

ідентифікації канабіноїдних сполук, обґрунтуванні нової концепції та методичних 

основ селекції конопель з використанням інбридингу і гібридизації, формулюванні 

висновків і рекомендацій для селекційної практики і виробництва. Результати 

конкурсного сортовипробування отримані спільно з Г. І. Кириченко. Частка 

авторства в опублікованих зі співавторами працях і патентах на корисні моделі 

складає 15–90% (включаючи, в основному, ідею, проведення досліджень, аналіз і 

узагальнення одержаних даних, формулювання висновків), у створених сортах – 5–

30%, зареєстрованих зразках і колекціях генофонду рослин в Україні – 20–40%. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційної 

роботи оприлюднені на засіданнях відділу селекції і насінництва конопель, вченої 

ради Інституту луб’яних культур НААН, координаційно-методичної ради з ПНД 

НААН «Луб’яні культури» у 2009–2020 рр., робочих семінарах Українсько-

китайського спільного дослідницького центру з луб’яних культур (створеного між 

Інститутом луб’яних культур НААН і Дацинським відділенням Академії наук 

провінції Хейлунцзян Китайської Народної Республіки) у 2015–2019 рр., майстер-

класах і конференціях молодих вчених, проведених в Інституті луб’яних культур 

НААН у 2010–2018 рр. Матеріали дисертації представлені на всеукраїнських, 

міжнародних і закордонних наукових конференціях: «Агропромислове 

виробництво України – стан та перспективи розвитку» (Созонівка, 2012–2020 рр.), 

«Фактори експериментальної еволюції організмів» (м. Алушта, Одеса, Умань, 

Яремче, 2010, 2016–2018 рр.), «Молодежь и инновации – 2013» (г. Горки, 

Республика Беларусь, 2013 г.), «Гончарівські читання» (м. Суми, 2013 р.), 

«Нетрадиционные, новые и забытые виды растений: научные и практические 

аспекты культивирования» (г. Киев, 2013 р.), «Перспективні напрямки наукових 

досліджень лікарських та технічних культур» (Березоточа, 2013 р.). «Інноваційні 

технології і напрями наукових досліджень у льонарстві та коноплярстві» 

(м. Глухів, 2013 р.), «Генетика і селекція: досягнення та проблеми» (м. Умань, 
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2014 р.), «Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК 

України» (м. Тернопіль, 2014, 2015 рр.), «Онтогенез – стан, проблеми та 

перспективи вивчення рослин в культурних та природних ценозах» (м. Херсон, 

2014, 2016 рр.), «Плодові, лікарські, технічні, декоративні рослини: актуальні 

питання інтродукції, біології, селекції, технології культивування» (м. Київ, 2014 р.), 

«Ресурсосберегающие экологически безопасные технологии производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» (г. Саранск, Российская 

Федерация, 2014, 2016, 2018 гг.), «Конкурентная способность отечественных 

гибридов, сортов и технологии возделывания масличных культур» (г. Краснодар, 

Российская Федерация, 2015 г.), «Гетерозис: досягнення та проблеми» (м. Умань, 

2015 р.), «Інновації у льонарстві та коноплярстві – 2015» (м. Глухів, 2016 р.), 

«Селекційно-генетична освіта і наука» (м. Умань, 2016–2018 рр.), «Новітні 

агротехнології» (м. Київ, 2016, 2017 рр.), «Biodiversity after the Chernobyl Accident» 

(Nitra, Slovakia, 2016), «Agrobiodiversity for Improving Nutrition, Health and Life 

Quality» (Nitra, Slovakia, 2016), «Актуальные вопросы биологии, селекции, 

технологии возделывания и переработки масличных и других технических 

культур» (г. Краснодар, Российская Федерация, 2017 г.). 

Публікації. За темою дисертаційних досліджень опубліковано 106 наукових 

праць, з яких 3 розділи у колективних монографіях, 37 статей у фахових наукових 

виданнях України, 8 статей у наукових періодичних виданнях інших держав, 

37 матеріалів конференцій, 4 авторські свідоцтва на сорти конопель, 5 патентів на 

корисні моделі. Також отримано 7 свідоцтв про реєстрацію зразків та 2 свідоцтва 

про реєстрацію колекцій генофонду рослин у Національному центрі генетичних 

ресурсів рослин України. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 

525 сторінках комп’ютерного набору, у т. ч. 312 сторінок основного тексту. 

Містить анотацію, вступ, сім розділів, висновки, рекомендації для селекційної 

практики і виробництва, десять додатків, ілюстрована 110 таблицями та 

112 рисунками. Список використаних джерел включає 519 найменувань, з них 

145 латиницею. 
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РОЗДІЛ 1 

ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ІНБРИДИНГУ ТА ГІБРИДИЗАЦІЇ В 

СУЧАСНІЙ СЕЛЕКЦІЇ КОНОПЕЛЬ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1 Систематика і біологічні особливості конопель посівних 

(Cannabis sativa L.) 

 

У ботаніці відсутні єдина класифікація конопель і їх місце в системі 

покритонасінних рослин. Протиріччя існують щодо поділу роду на біологічні види 

і належності його до певного порядку. Безспірним є лише визнання наявності роду 

Cannabis (Коноплі), що входить до родини Cannabaceae (Коноплеві). Здебільшого 

систематики виділяють у роді Cannabis від одного до трьох видів. 

Монотипність роду пов’язують з тим, що всі біотипи конопель мають 

однакову кількість хромосом, легко схрещуються між собою і дають фертильне 

потомство, характеризуються значною пластичністю біологічних і морфологічних 

ознак, а відтак всі вони належать до одного виду – Cannabis sativa L. (Коноплі 

посівні) [6, 235, 340]. E. Small і A. Cronquist [321] запропонували логічну схему 

класифікації єдиного виду роду, відповідно до якої він ділиться на два підвиди, 

кожен з яких, в свою чергу, діляться на два різновиди, а саме: 1) C. sativa subsp. 

sativa: C. sativa subsp. sativa var. sativa, C. sativa subsp. sativa var. spontanea; 

2) C. sativa subsp. indica (Lam.) E. Small and Cronquist: C. sativa subsp. indica var. 

indica, C. sativa subsp. indica var. kafiristanica. У даній схемі класифікації підвиди 

виокремлено на основі напрямку вирощування чи селекції: волокнистий і 

насіннєвий або психотропний. Підвиди поділені на різновиди залежно від того, 

культивуються рослини чи є дикорослими. 

Т. Я. Серебрякова, И. А. Сизов у роді Cannabis Tourn. виділяють два види: 

1) C. sativa (L.) Serebr. emend. (К. посівні); 2) C. indica (Lam.) Serebr. emend. 

(К. індійські) [165]. Основними критеріями такої класифікації є морфологічний, 

еколого-географічний, фізіологічний (тривалість вегетаційного періоду) та 

господарське використання. У свою чергу sp. C. sativa (L.) Serebr. emend. включає 



45 

subsp. culta Serebr. (культурні коноплі) з 13-ма різновидами і subsp. 

spontanea Serebr. (дикі коноплі) з трьома різновидами [165]. При цьому знехтувано 

генетичним критерієм виду [152], що є досить важливим в систематиці. 

Багато дослідників, зокрема підтримують виділення трьох видів конопель: 

1) C. sativa (К. посівні), 2) C.  indica (К. індійські), 3) C. ruderalis (К. рудеральні) 

[226, 251, 269, 314]. 

Після виникнення молекулярної систематики суттєво переглянуті традиційні 

уявлення про еволюцію конкретних груп рослин [12], показано можливість 

використання видоспецифічних молекулярно-цитогенетичних маркерів і для 

вивчення видових філогенетичних відносин всередині родини Cannabaceae [1]. З 

цього часу класифікація конопель стала розглядатися дещо по-новому. 

Вважається, що канабіноїди є важливими хемотаксономічними маркерами, а 

алелі BD i BT кодують ферменти (ензими), що відповідно каталізують перетворення 

канабігеролу (КБГ) до канабідіолу (КБД) і КБГ до тетрагідроканабінолу (ТГК) у 

різній кількості. K. W. Hilling і P. G. Mahlberg [268], порівнявши частоти BD i BT у 

різних популяціях (біотипах) конопель, встановили, що вміст ТГК і частота алеля 

BT значно вищі у C. indica, ніж у C. sativa. Крім того, рослини з високим вмістом 

окремих малопоширених канабіноїдів були поширені тільки у C. indica. Такими 

дослідженнями автори підтвердили концепцію двох видів конопель. Низькі частоти 

BT і варіації канабіноїдів вказують на те, що C. sativa походить від одного дикого 

предка (зокрема C. ruderalіs, що його виділяють деякі систематики), а C. indica 

походить від свого окремого дикого предка [268]. 

Також K. W. Hilling [269] стверджує, що C. sativa subsp. sativa і C. sativa 

subsp. indica походять до початку антропогенного впливу з різних центрів 

різноманітності, які спершу були географічно ізольовані один від одного (такі дані 

підтверджують і думку М. І. Вавилова про походження конопель з різних центрів 

різноманітності культурних рослин). Поступового переходу між зазначеними 

формами з генетичної точки зору не існує, тому їх слід вважати окремими 

самостійними видами, також виділяючи C. ruderalis. Таким чином, K. W. Hilling 

підтримує і концепцію 3 видів конопель. 
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У результаті міжнародної співпраці науковців створено сучасний робочий 

список усіх відомих видів рослин («The Plant List»), який постійно оновлюється і 

удосконалюється. За останніми даними у «The Plant List» версії 1.1 (станом на 

березень 2020 р.) визнано 1 вид – C. sativa L., та вказано його 32 синоніми [241]. 

За системою А. Л. Тахтаджяна родина Cannabaceae Endl. входить до порядку 

Urticales Lindl. (Кропивоцвіті) підкласу Hamamelididae [206, 207] чи підкласу 

Dilleniidae [208]. Аналогічно у системі R. F. Thorn Cannabaceae входить до 

Urticales, який включений в групу Malvanae і потім в Dilleniidae [328]. 

А. В. Лазарев включає досліджувану родину в Subordo Urticineae і також в 

Ordo Urticales [76–79]. 

Зараз поширена сучасна система класифікації квіткових рослин APG III 

(2009 р.), розроблена так званою групою філогенії покритонасінних (Angiosperm 

Phylogeny Group) – систематиками багатьох країн з провідних університетів [238]. 

Вона є спадкоємицею APG II (2003 р.) [237] і APG I (1998 р.) [236] і відображає 

консенсус багатьох ботаніків, досягнутий на певному проміжку розвитку науки. 

Особливістю даної системи є те, що у ній не використовуються таксони, які мають 

ранг вищий за порядок. Родини і порядки об’єднані в неформальні групи, оскільки 

такі групи філогенетично в деякій мірі є умовними. За цією системою родина 

Cannabaceae Martinov входить до порядку Rosales Bercht. & J. Presl. (Розоцвіті) 

[238]. 

Сучасний обрис родини Cannabaceae був запропонований S. J. Wiegrefe, 

K. J. Sytsma  і R. P. Guries [338] і підтверджений на молекулярному рівні [323, 325]. 

Cannabaceae включає за різними сучасними даними 8–11 родів [13, 241, 283, 325, 

338, 339] і 102 види [241], життєвою формою вони переважно є деревами. 

Філогенез Cannabaceae потребує уточнення, оскільки в різних системах він 

розглядається залежно від того, до якого порядку відносили дану родину і яка 

теорія походження квітки бралась за основу [77, 78, 207, 208,]. Cannabaceae тісно 

пов’язані з Moraceae i Urticaceae, маючи багато спільних ознак [325, 334, 339, 341]. 

Молекулярний філогенетичний аналіз свідчить про досить складні 

еволюційні зв’язки між родами (остаточно так і не з’ясовані), однак чітко 
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вказується про тісний зв’язок між родами Cannabis i Humulus [339]. Є дані, що 

Cannabis тісно пов’язаний з Celtis та вони разом з Ficus (Фікус), Morus 

(Шовковиця) та Urtica (Кропива) походять від спільного предка [334], або рід 

Cannabis філогенетично пов’язаний Pteroceltis, походячи також разом з Celtis від 

спільного предка [325]. 

Отже, єдині класифікація конопель та їх місце в системі квіткових рослин 

відсутні. За сучасними даними коноплі у переважній більшості вважають 

монотипним видом Cannabis sativa L., який належить до родини Cannabaceae 

порядку Rosales. Даний вид використовується в науковій селекції і в нашій роботі. 

Вважаємо, що поділ роду Cannabis L. на окремі біологічні види або віднесення їх 

до рангу підвидів чи різновидів залежить від того, який критерій брався за основу 

(морфологічний, фізіолого-біохімічний, географічний, генетичний тощо), і інколи 

має умовне значення, відображаючи значний поліморфізм ознак конопель [144]. 

Вважається, що центром походження конопель є Середня Азія (гірський 

центральний і західний Китай), а їх розповсюдження йшло шляхом розвитку 

торгівлі у північному і південному напрямку [6, 65]. У результаті природного і 

штучного добору, інтродукції утворилися еколого-географічні типи, які 

відрізняються між собою багатьма ознаками. На практиці широко використовують 

поділ конопель на північні, середньоросійські і південні [66], однак, на нашу 

думку, назву «середньоросійські» слід замінити на «середньоєвропейські», що 

більше відповідає дійсності і охоплює більший ареал їх поширення. Така назва 

еколого-географічного типу поширена і за кордоном. Будучи однорічною 

лубоволокнистою рослиною, всі еколого-географічні типи конопель мають подібну 

будову і функціонування вегетативних і генеративних органів. 

Сформований листок конопель – черешковий, складний, 

пальчасторозсічений. Наявні 2 прилистки шилоподібної форми, які захищають 

молодий листок на ранніх стадіях розвитку. Листки першої пари мають одну 

частку з зазубреними краями, пластинка другої пари листків складається з трьох 

часток, у наступних парах листків кількість часток збільшується до 5–13. Найбільш 

розвинена центральна листкова пластинка [66, 67, 97, 98, 106]. Обрис країв 



48 

листкових пластинок пильчастий. До верхівки стебла розмір листків і кількість 

часток зменшується, листки перетворюються на великі ланцетоподібної форми 

пластинки. Листкорозміщення супротивне, у верхній частині стебла – почергове. 

Забарвлення листків варіює від світло- до інтенсивно-зеленого, може зустрічатися 

антоціанове забарвлення [66, 67, 97, 98, 106]. За розмірами листки жіночих рослин 

дещо більші і кількість часток у них більша [6, 65, 130]. Основними фенотипами за 

ознакою листкорозміщення конопель є рослини з дволисто-однолистими і 

дволистими стебловими вузлами, а також рослини з безладним числом листків у 

стеблових вузлах технічної довжини стебла. Крім того, зрідка зустрічаються 

рослини з одним, трьома і чотирма листками в стеблових вузлах [130]. Листки 

конопель проходять такі стадії онтогенетичного розвитку: сім’ядолі, прості листки, 

складні листки, редуковані верхівкові листочки, оцвітина жіночої квітки [106], 

досягаючи максимуму площі листкової поверхні в період цвітіння [81, 154, 179]. 

Водночас для листків конопель характерний значний поліморфізм структурних 

елементів, що залежить від еколого-географічного типу і сорту [98, 106]. 

Прямостояче стебло конопель у молодому віці м’яке, соковите і трав’янисте. 

З віком воно дерев’яніє, галузиться (особливо зі збільшенням площі живлення 

рослин), змінює форму поперечного зрізу, яка від основи до середини переходить 

від округлої (гіпокотиль) в шестигранну, а до вершини – в чотиригранну, що 

пов’язано з функціональною діяльністю листкових слідів (судинно-волокнистих 

пучків). Висота стебла може досягати 5 м, а діаметр – 5 см, що залежить від умов 

зростання. У середньому стебло має 5–11 міжвузлів, довжина яких знаходиться в 

межах від 5 до 40 см. Найдовші міжвузля в середній частині стебла. Чим довші 

міжвузля, тим якісніше волокно. Основна маса стебла складається з деревини та 

лубу, де розміщується волокно. Співвідношення деревини та волокна є 

неоднаковим вздовж стебла [66, 93, 103, 106, 135, 210]. 

Вивчення анатомічної будови поперечного зрізу стебла має включно важливе 

значення для селекції конопель як волокнистої сільськогосподарської культури, 

оскільки є основою для вирішення проблеми підвищення кількісних та якісних 

ознак волокнопродукції [67, 70–74, 81, 91, 93, 106, 135, 153, 154]. Коноплі належать 
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до тих рослин, у яких спочатку в стеблі формується первинна, а потім розвивається 

вторинна анатомічна будова [67, 75]. Наведемо особливості анатомічної будови 

волокнистих структур на поперечному зрізі стебла – комплекси тканин від 

периферії до центру. 

Первинний луб (флоема) розміщений за первинною твірною тканиною 

перициклом (перикамбієм), внаслідок діяльності якого він і виникає. Флоема 

складається із ситоподібних (решітчастих) трубок, товстостінних прозенхімних 

клітин первинних луб’яних волокон і тонкостінних клітин луб’яної (флоемної) 

паренхіми. Первинні луб’яні волокна мають довжину до 50–75 мм і зливаються у 

суцільне кільце пучків. Тип пучків – колатеральні, складні, відкриті, розміщені в 

одне коло [66, 67, 106]. За первинним лубом залягає вторинний луб (вторинна 

кора), що також складається з ситоподібних трубок, вторинних луб’яних волокон і 

луб’яної паренхіми. Вторинне волокно має довжину не більше 4 мм. За луб’яною 

паренхімою залягає вузька смужка генеративної тканини – камбію, внаслідок 

діяльності якого відбувається перехід до вторинної будови [66, 67, 106]. 

Волокнисті пучки конопель (у рослин з високим вмістом волокна вони 

зливаються у суцільне кільце) складаються з окремих клітин – елементарних 

волокон. Найчастіше луб’яні волокна мають веретеноподібну форму з 

загостреними чи злегка притупленими кінцями. Розміри клітин первинних 

луб’яних волокон на поперечному зрізі коливаються від 5 до 55 мкм, а вторинних – 

від 10 до 20 мкм [106]. Важливими ознаками елементарних волокон є форма, 

розмір клітини (діаметр або довжина і ширина) та каналу, товщина оболонок та їх 

шаруватість. Вони значною мірою визначають якісні показники волокна як 

сировини для переробної промисловості [106]. Якісне волокно конопель 

визначають правильно сформовані елементарні волокна, які мають округлу чи 

ізодіаметричну форму, невеликий діаметр клітин, опуклий контур оболонки (без 

зиґзаґів), малий канал (точковий або щілиноподібний), товсту оболонку з помірно 

рідкою шаруватістю і компактне з’єднання волокон в пучках [106]. 

Характерною особливістю конопель є шаруватість оболонки елементарних 

волокон. Первинна оболонка тонка й не буває шаруватою, вона впритул прилягає 
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до серединної пластинки й органічно поєднується з нею. Вторинна оболонка, 

складаючи основну масу клітини, виникає за первинною оболонкою і має шарувату 

структуру, що значно потовщує її [106]. Вторинна клітинна оболонка є 

нерівномірною за складом і структурою, у ній виділяють три відмінні шари. Після 

відкладання шару S1, товщина якого залишається незмінною протягом усього 

періоду формування вторинної оболонки, відкладається шар S3, який потім 

модифікується в S2, що певний час збільшується, тобто формування вторинної 

оболонки супроводжується інтенсивною модифікацією новоутворених шарів, а 

інтрузивний ріст волокон у довжину передує утворенню вторинної клітинної 

оболонки, а не поєднується з ним, як вважали раніше [217, 322].  

До фази бутонізації у стеблах конопель спочатку формується більш якісне 

первинне волокно, а з початком закладання генеративних органів спостерігається 

утворення гіршого за якістю вторинного волокна, у матірки і однодомних рослин 

ініціація росту вторинного волокна може розпочинатися раніше [293]. На початку 

онтогенезу клітини вторинних луб’яних волокон наявні лише внизу стебла, 

основне утворення вторинного волокна спостерігається на початку цвітіння або 

при досягненні рослиною висоти більше 2,25 м і/або діаметра більшого за 1 см 

[266]. Кількість клітин первинних луб’яних волокон на поперечному зрізі стебла 

зростає приблизно аж до початку суцвіття, а потім різко зменшується, кількість 

клітин вторинних луб’яних волокон поступово зменшується від другого міжвузля, 

до початку суцвіття, де взагалі стає відсутнім [217, 322]. 

Порівняно з надземною масою стрижнева коренева система конопель 

розвинена слабко: головний корінь проникає в ґрунт на глибину до 2,1 м, а радіус 

розростання кореневої системи становить більше 1,3 м [67]. 

Жіноча квітка конопель сидяча (без квітконіжки), складається з 

видозміненого вузького верхівкового листочка оцвітини зеленого кольору, густо 

вкритого з метою захисної функції цистолітовими і залозистими волосками, у 

якому знаходиться маточка з двома голкоподібними приймочками білого кольору. 

У період цвітіння малопомітні приймочки виходять із оцвітини і за наявності у 

повітрі достатньої кількості пилку запилюються, а після запліднення засихають, 
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набуваючи коричневого кольору. З розвитком зародка після запліднення 

яйцеклітини оцвітина розростається в ширину у відповідності з величиною і 

формою насінини. Здатність маточок до запліднення зберігається протягом 10–

40 діб [66, 94, 113, 123, 134, 165, 243, 284]. 

Чоловіча квітка конопель складається із квітконіжки, п’яти блідо-зелених 

листочків оцвітини і п’яти тичинок з довгими чотиригніздими пиляками світло-

жовтого кольору, прикріпленими до довгих тичинкових ниток [66, 94, 113, 123, 

134, 165, 243, 284]. Розміри структурних елементів чоловічої квітки суттєво 

зменшується з віком рослини [134]. З розкриттям квітки тичинкові нитки 

інтенсивно витягуються, листочки оцвітини широко розходяться і звисають вниз на 

довгих тичинкових нитках. Пиляки починають розтріскуватися у верхній частині із 

боку, зверненим всередину квітки, у двох місцях – по швам, що попарно з’єднують 

два сусідніх гнізда пиляка. Квітка, яка звільнилася від пилку, опадає у місці 

прикріплення квітконіжки до оцвітини. Сама ж квітконіжка залишається у суцвітті 

і поступово засихає [134]. У плосконі дводомних конопель формуються довгі 

квітконосні пагони і квітконіжки, у результаті чого квітки розташовуються 

розріджено, вільно звисають, інтенсивніше висипають пилок, який легко 

розноситься вітром, і швидко опадають. У однодомних конопель, навпаки, чоловічі 

квітки скупчуються на коротких квітконосних пагонах і квітконіжках, що стримує 

темпи розкриття їх і вивільнення пилку. Деякі квітки, стиснуті з боків, взагалі не 

розкриваються, а частина квіток після відцвітання не опадає [66]. 

Встановлено, що форма пилкових зерен конопель кулеподібна, або близька 

до неї. Колір пилку світло-жовтий, поверхня пилкових зерен рівна, без виростів чи 

потовщень [113, 134]. В екзині здебільшого утворюється 3–4 пори, але пилкова 

трубка проростає лише з однієї, інтина в зоні порових отворів потовщується [113]. 

Діаметр свіжозібраних пилкових зерен у дводомних конопель становить 31,3–33,3 

мкм, у однодомних – 25,7–28,1 мкм [120, 121, 134]. За літературними даними пилок 

конопель переноситься потоками повітря на відстань від 3–5 км [165] до 9–12 км 

[47, 65] і навіть до 15 км [48]. У природних умовах пилок зберігає життєздатність 

протягом 2 діб [49, 119]. Пилок дводомних конопель більш конкурентоздатний до 
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запилення, порівняно з однодомною формою [200]. 

Першими у суцвітті однодомних статевих типів формуються чоловічі, а 

потім жіночі квітки. При чому зміна генеративних органів чоловічої статі квітками 

жіночої статі відбувається не відразу, а через перехідну зону інтерсексуальних 

квіток (ненормально розвинених двостатевих квіток). Це так звана онтогенетична 

інтерсексуальність однодомних конопель. Поступове онтогенетичне перетворення 

андроцея в гінецей схематично відбувається у наступній послідовності: нормально 

розвинена чоловіча квітка (андроцей), чоловіча квітка з порушенням будови без 

ознак інтерсексуальності, андрогіноморфна квітка (інтерсексуальна квітка з 

переважанням ознак андроцея), гінандроморфна квітка (інтерсексуальна квітка з 

переважанням ознак гінецея), нормально розвинена жіноча квітка (гінецей) [7–10, 

11, 122, 129, 133]. Отже, у будь-якому суцвітті однодомної форми конопель є 

перехідна зона з інтерсексуальних квіток, яка може бути порівняно великою і 

помітною, а може складатися з одиничних квіток і виявити її дуже складно. 

Чоловічі і жіночі квітки зібрані у суцвіття моноподіального типу галуження: 

у матірки дводомних конопель – це складний колос, плосконі – волоть, у 

однодомних статевих типів – комбіноване. У різних статевих типів, сортів і 

еколого-географічних типів структурні елементи суцвіття та розміщення у них 

квіток суттєво відрізняються [84, 94, 95, 100, 113, 134]. Перші квітки починають 

розкриватися не в пазухах найнижчої бокової гілки, а дещо вище – в пазухах 

найбільш розвинених бокових гілок [66, 84]. Розрив між початком цвітіння першої 

чоловічої і жіночої квітки залежить від сорту і статевого типу [81, 82, 124, 138]. 

За зовнішнім обрисом виділено чотири форми суцвіття: прямокутноподібна, 

ромбоподібна, трикутноподібна й оберненотрикутноподібна. Дві перші форми 

зустрічаються найчастіше [104, 105, 113]. Найбільш продуктивними за насінням є 

рослини з ромбоподібною формою, у свою чергу мінливість структурних елементів 

суцвіття суттєво впливає на формування урожаю насіння конопель [14, 15, 29, 68, 

95, 99, 100, 102, 104, 105, 107, 109, 113, 155]. 

Будова жіночої і чоловічої квіток, неодночасність їх цвітіння на одній 

особині, статевий поліморфізм, що виражається у різному співвідношення квіток 
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обох статей у суцвітті і його компактності, легкість пилку і здатність перенесення 

на значні відстані вітром, генетична вибірковість запилення і запліднення свідчать 

про високий рівень адаптації конопель до перехресного запилення, що виникла в 

процесі еволюції. 

Плід конопель – горішок (сухий нерозкривний однонасінний плід). Він має 

округлояйцеподібну форму, злегка стиснуту з боків, або близьку до округлої 

(сферичної). Оболонка плоду суха, жорстка і двостулкова [66, 67]. Плоди різних 

зразків мають наступні розміри: довжина 4,49–5,21, ширина 3,3–4,1, товщина 2,65–

3,30 мм [67]. Часто для характеристики їх крупності користуються непрямою 

ознакою – масою тисячі, яка може становити від кількох до 26 г [67, 113]. Колір 

насіння визначається забарвленням загального (основного) фону оболонки – 

здебільшого різними світлими і темними відтінками коричневого і сірого, а також 

мозаїчними плямами чорного кольору різної форми і величини [50, 96, 101]. 

На вегетативних і генеративних органах формуються численні цистолітові і 

залозисті волоски. У останніх синтезуються канабіноїди – специфічні речовини 

конопель, які є продуктами вторинного метаболізму. Описано три типи залозистих 

волосків: цибулиноподібні, головчато-прикріплені та головчато-стебельцеві [263] 

та запропоновано поділ їх на окремі групи [35, 36, 38]. Залозисті волоски є 

виростами клітин епідерми і належать до зовнішніх видільних структур [150]. 

Цибулиноподібні та головчато-прикріплені волоски формуються на крупних 

листках конопель досить рідко. Їх кількість збільшується на дрібних фрондозних 

листочках суцвіття й оцвітині жіночих квіток. Головчато-стебельцеві волоски 

утворюються лише на дрібних фрондозних листочках суцвіття та оцвітині жіночих 

квіток. Виявлено, що зі збільшенням розміру головок і густоти залозистих волосків 

на оцвітинах жіночих квіток підвищується концентрація канабіноїдів у рослин. У 

сучасних непсихотропних сортів конопель залозисті волоски на оцвітині жіночих 

квіток елімінуються частково: зменшення їх кількості не завжди залежить від 

вмісту канабіноїдів, оскільки в трихомах проходить метаболізм й інших сполук [64, 

108, 110–112, 114]. 

Коноплі помірно вимогливі до тепла, сходи легко переносять приморозки, а 



54 

дорослі рослини гинуть за незначних мінусових температур. Також вони є 

вологолюбною рослиною, витрачають найбільше води за період від бутонізації до 

закінчення цвітіння і початку дозрівання насіння, коли інтенсивно 

нагромаджуються сухі речовини і волокно. Належать до культур короткого 

світлового дня (зменшення тривалості світлового дня прискорює розвиток рослин). 

Вегетаційний період залежно від еколого-географічного типу становить 60–160 діб. 

Коноплі вимагають родючих ґрунтів і доброго удобрення [66, 89, 188, 189]. На 

основі біологічних особливостей росту і розвитку розроблені сучасні технології їх 

вирощування [66, 88, 89, 145, 146, 189], які забезпечують отримання високих 

урожаїв стебел, волокна і насіння за незначного пошкодження шкідниками 

(найчастіше конопляною блішкою і стебловим метеликом) і ураження хворобами 

(здебільшого фузаріозом і дендрофомозом) [54–56, 66, 188, 189, 205, 214]. 

Описані біологічні особливості конопель необхідні для врахування їх в 

подальших дослідженнях, пов’язаних з обґрунтуванням теоретичних і практичних 

основ використання інбридингу в селекції культури і створенні 

високопродуктивних сортів з відсутністю канабіноїдів і стабільною ознакою 

однодомності. 

 

1.2 Сучасні напрями господарського використання і селекції конопель: 

волокнистий, енергетичний, насіннєвий та медичний 

 

Коноплі придатні для використання в багатьох галузях промисловості, 

зокрема з них виготовляють текстильні вироби, біокомпозитні матеріали, окремі 

складові в автомобілебудуванні, папір, біодизель, косметику, фармацевтичні 

препарати, продукти харчування, застосовують у тваринництві та як 

біоенергетичну культуру тощо [312]. У світовій практиці сформувались наступні 

мета і основні завдання сучасної селекції конопель: підвищення урожайності 

волокна і його якості, контроль за ознаками однодомності і вмісту канабіноїдів, 

стабілізація тривалості вегетаційного періоду і створення стійкого до шкідників і 

хвороб вихідного матеріалу [312]. При цьому використовують як класичні [26, 30, 



55 

66, 115, 168, 240] (масовий і індивідуальний добір, кросбридинг, інбридинг і 

гібридизація) й біотехнологічні [240, 343] методи селекції, так і молекулярні 

технології (використання генетичних маркерів для маркування селекційних ознак), 

однак розробка останніх ще розвивається і знаходиться на початкових етапах 

впровадження [139, 218, 225, 230, 239, 252, 253, 256, 258, 261, 262, 290–292, 297, 

303, 307, 310–312, 329, 330]. Перед селекціонерами постає першочергове завдання 

розширення сортової різноманітності культури конопель, зокрема за 

інноваційними напрямами господарського використання [169, 177]. 

Ми вважаємо, що основними сучасними напрямами господарського 

використання і селекції конопель посівних є традиційний волокнистий, а також 

інноваційні – енергетичний, насіннєвий та медичний. Нижче подамо їх 

характеристику. 

Волокно конопель є дуже цінною продукцією, оскільки воно дуже міцне, 

повільно піддається гниттю, довго зберігає свої властивості при експлуатації в 

агресивних середовищах, антистатичне, виготовлені з нього тканини і одяг добре 

пропускають повітря, є гіпоалергенними, підтримують оптимальний мікроклімат 

будь-якої пори року, затримують ультрафіолетові промені тощо [21, 66, 67]. 

Рівень волокнистості стебла значною мірою залежить від морфологічних 

ознак рослин, зокрема довжини й діаметра стебла, технічної частини і миклості 

стебла, довжини міжвузлів тощо, а також деякою мірою статевого типу. Як 

правило, збільшення маси волокна завдяки збільшенню розміру стебла 

супроводжується погіршенням якості, зокрема призводить до збільшення частки 

вторинного волокна, яке на противагу первинному є менш якісним [106]. 

Збільшення технічної довжини і миклості стебла підвищує якість волокна, але при 

цьому зменшується розмір суцвіття, що негативно впливає на насіннєву 

продуктивність конопель. Низьковолокнисті зразки мають більше первинного 

волокна, тому воно є більш якісним [106]. Суттєве підвищення продуктивності за 

волокном забезпечується при сполученні таких важливих ознак, як маса стебла, 

маса волокна з рослини і його вміст, але знайти подібні рослини у популяції досить 

складно, оскільки у рослин з високим вмістом волокна спостерігається тенденція 
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до зменшення розмірів стебла і маси волокна з нього [106]. 

Незважаючи на наявність негативного взаємозв’язку між ознаками, які 

детермінують продуктивність рослин конопель за волокном, селекційним шляхом 

було досягнуто значних успіхів у даному напрямі. Цьому сприяли впровадження 

оцінки вмісту волокна за прямими ознаками, сімейно-груповий добір за ознакою 

високого вмісту волокна і проведення гібридизації [21, 26]. У результаті 40-річного 

добору вдалося підвищити вміст волокна з 14,1 до 33,5% [21], тобто більш ніж у 

два рази, і робота у цьому напрямі продовжується [21, 87], одночасно здійснюється 

пошук шляхів підвищення якісних характеристик [298]. 

У зв’язку з глобальною енергетичною кризою, збереженням частки лісів у 

структурі екологічно стабільних територій і оптимізації відношення екологічно 

нестабільних сільськогосподарських угідь до площ стабільних угідь 

перспективним став напрям використання біомаси конопель як енергетичної 

сировини, оскільки за теплотворною здатністю стебла конопель (3760) дещо 

поступається кам’яному вугіллю (4800), але перевищують аналогічний показник 

для м’яких порід дерев (2700) і торфу (2030 ккал /кг) [66]. Використання стебел 

конопель на енергетичні цілі є перспективним напрямом ще й тому, що існує 

можливість використовувати на паливо як усе стебло (але це є менш 

рентабельним), так і його окремі складові [66], наприклад, кострицю, яка 

утворюється в процесі переробки, чи рослинні рештки, що залишаються після 

збирання насіннєвих посівів (це є більш економічно вигідно). Останнім часом у 

світі дискутується питання про заміну целюлози, одержаної з деревини лісових 

порід, на конопляну, адже 1 га лісу в Україні дає річний приріст деревини в 

залежності від породи та погодних умов 2,0–2,4 т, тоді як окремі сорти конопель 

мають урожайність сухих стебел вище 14 т [66]. 

Коноплі здатні накопичувати загальну біомасу до 20 т і більше, яка може 

бути використаною для виробництва енергії у таких напрямах: 

– спалювання для обігрівання приміщень чи вироблення електричної 

енергії; 

– виробництво з біомаси синтетичного газу, що має вміст енергії біля 
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40% від дизельного пального і може бути використаним для вироблення тепла або 

електричної енергії; 

– отримання з олії конопель дизельного пального; 

– виробництво гідролізного (ферментного) спирту з целюлози; 

– отримання біогазу (під час анаеробних процесів виділяється метан, 

який використовують для вироблення тепла і електроенергії) та збагаченого N 

органічного добрива [66]. 

Коноплі є конкурентоздатними, порівняно з іншими біоенергетичними 

культурами, наприклад кукурудзою і цукровими буряками при виробництві біогазу 

і багаторічними рослинами при виробництві твердого біопалива, оскільки дають 

високі урожаї біомаси і добрий питомий вихід метану з потенціалом збільшення за 

умови попередньої обробки сировини [224, 229, 280, 299, 305]. Найбільше метану з 

гектара посіву можна отримати при збиранні конопель восени, коли найбільший 

урожай біомаси. Вихід енергії з одиниці площі конопель при використанні як 

твердого біопалива також найбільший восени, але біомаса даної культури 

демонструє відмінності властивостей палива (теплотворна здатність, теплота 

згорання, зольність тощо) залежно від сезону, ліпшими вони є при збиранні взимку 

і весною. Наприклад, теплота згорання біомаси конопель, зібраної у серпні – грудні 

складала 18,4, а у січні – квітні – 19,1 МДж · кг
–1

 [299–302], перевищуючи 

аналогічні показники топінамбура (16,5) і незначним чином поступаючись 

міскантусу (19,8 МДж · кг
–1

) [279]. Виробництво біогазу з конопель більш 

витратне, але в результаті можна отримати більш якісне паливо [299]. 

Можна вказати на наступні ключові агроекологічні аспекти культивування 

конопель на енергетичні цілі в умовах раціонального природокористування: 

1) коноплі є добрим попередником для інших культур у сівозмінах і 

зменшують забур’яненість полів; 

2) мають високу ґрунтозахисну здатність від водної ерозії; 

3) придатні для вирощування на забруднених землях важкими металами і 

радіонуклідами; 

4) здатні формувати високу біомасу за умови високої родючості ґрунтів 
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і/або внесення значної кількості добрив, але низької потреби в пестицидах (при 

дотриманні відповідної технології вирощування, зокрема обробітку ґрунту, норми 

висіву насіння, догляду за посівами тощо). 

Так, у конопель відсутня несумісність з іншими сільськогосподарськими 

культурами, майже немає спільних шкідників та хвороб, тому вони можуть 

входити до будь-яких сівозмін [66], урізноманітнювати їх. Крім того, вони є 

добрим попередником для багатьох культур в ланках сівозмін, оскільки 

поліпшують структуру ґрунту, не знижують вміст гумусу і значно зменшують 

забур’яненість полів – під пологом густого стеблостою до кінця вегетаційного 

періоду бур’яни гинуть. 

Практичні заходи щодо захисту ґрунтів від ерозії полягають у зменшенні або 

ж повному припиненні поверхневого стоку збільшенням водопроникності ґрунтів, 

створенням штучного мікрорельєфу, поліпшенням структурного стану, безпечним 

відведенням стікаючих вод, зменшенням концентрації водних потоків та їхньої 

швидкості, захистом поверхні ґрунтів від руйнівної енергії крапель дощу [146]. 

Коноплі мають ґрунтозахисну здатність 50, 46 і 41% за крутизни схилу 3, 6 і 9° 

відповідно, яка знаходиться приблизно на одному рівні зі стернею озимих культур, 

ячменем, просом і вівсом, поступаючись лише багаторічним травам і озимим 

зерновим [146], тобто включення конопель у сівозміни досить позитивно сприяє 

охороні ґрунтів і від водної ерозії. 

Відновлення техногенно забруднених важкими металами ґрунтів за 

використання біологічних методів (біоремедіації) є перспективним напрямом в 

науці та виробництві, що динамічно розвивається [161]. Установлено, що коноплі 

придатні для вирощування на Cd-забрудненому ґрунті, оскільки досить толерантні 

до токсичності Cd, [317] та інших важких металів (As, Pb, Ni, Hg) [273], і можуть 

бути використані як потенціальна культура для очищення від їх ґрунту [227]. 

Як один з методів відновлення забруднених радіонуклідами територій і з 

точки зору можливостей їх раціонального сільськогосподарського використання 

обґрунтовано доцільність вирощування конопель на радіоактивно забруднених 

ґрунтах [159, 209]. Встановлено, що коефіцієнт накопичення 
137

Cs в рослинах 
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зменшується зі збільшенням вмісту радіонуклідів у ґрунті, причому протягом 

всього вегетаційного періоду. Коефіцієнт накопичення радіонуклідів у рослинах 

обернено пропорційний величині повної біомаси рослин, тобто на радіоактивно 

забруднених територіях з метою їх реабілітації доцільно вирощувати культури із 

малим співвідношенням біомаси кореневої системи до повної біомаси рослин 

[159]. До таких рослин і належать коноплі, у яких маса кореневої системи конопель 

відносно маси надземної частини у період стиглості жіночих рослин складає для 

північного еколого-географічного типу 8,0–13,2% [67]. 

Розробка методичних основ збільшення біомаси рослин конопель та 

розширення генетичного потенціалу існуючих сортів за даною ознакою – актуальні 

і перспективні напрями селекції [87, 195]. 

Незважаючи на те що коноплі вважаються волокнистою культурою, сфера їх 

господарського використання постійно розширюється. Спостерігається підвищення 

попиту на насіння як продукт харчування та на конопляну олію, що має добрі 

смакові якості та містить низку цінних для організму людини сполук. У селекції 

конопель відроджується дещо забутий напрям на підвищення вмісту олії в насінні і 

поліпшення його жирнокислотного складу одночасно зі збільшенням насіннєвої 

продуктивності [16, 20, 21, 27, 29, 31, 33, 40, 41]. 

Перш за все, для насіннєво-олійного (або насіннєво-харчового) напряму 

господарського використання культури потрібен селекційний матеріал з високою 

насіннєвою продуктивністю. Із відомих методів і прийомів поліпшення зазначеної 

ознаки застосовують сімейно-груповий добір за прямою ознакою – масою насіння з 

рослини, збільшення у популяції кількості рослин однодомної фемінізованої 

матірки з часткою жіночих квіток у суцвітті більше 70% і ромбоподібним 

суцвіттям, добір елітних рослин на основі вивчення фенотипової реакції на 

збільшення площі живлення рослин і структурних елементів суцвіття тощо [68, 87, 

113, 155, 187]. 

Друга особливість цього сучасного напряму селекції конопель – підвищення 

вмісту олії в насінні. У середньому вміст олії в насінні конопель становить від 28,0 

до 38,3%. Відмінності між сортами конопель значно коливаються залежно від 
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еколого-географічних та агротехнічних умов, однак на всіх ділянках випробування 

найбільш олійними є місцеві сорти певної зони [65]. Ознака також сильно залежить 

від стиглості рослин і насіння [65]. 

Вміст олії і її якість у міру просування культури від південних районів до 

північних підвищується. Спостерігається і низка відхилень, пов’язаних з 

відмінностями агротехнічних прийомів, і, головним чином, з різним ступенем 

достигання сортів в тій чи іншій географічній зоні, зокрема південні коноплі при 

просуванні на північ не збільшують, як слід було б очікувати, а зменшують вміст 

олії в зв’язку з поганим ступенем дозрівання насіння в більш північних районах. 

При цьому велику роль відіграють сортові ознаки (генотип) [65]. 

Жирнокислотний склад конопляної олії вельми специфічний. Вміст 

гліцеридів жирних кислот у восьми сортах конопель (Южносозревающая 

однодомная (ЮСО) 31, ЮСО 14, Глухівські 33, Глухівські 58, Глера, Ермаківські 

місцеві, Глухівські однодомні 18, Глухівський 46) в середньому становив: 

пальмітинової – 8,61, пальмітолеїнової – 1,07, стеаринової – 2,95, олеїнової – 16,02, 

лінолевої – 55,75, гамма-ліноленової – 1,54, ліноленової – 13,38, ейкозанової 

(арахінової) – 0,41, бегенової – 0,27% від суми жирних кислот [28]. У сорту Гляна 

вміст гамма-ліноленової кислоти досягає 2,87% від суми жирних кислот. Вміст 

ненасичених кислот становить близько 89–90%, а насичених – близько 10–11%. 

Характерною рисою конопляної олії є дуже високий вміст гамма-ізомеру 

токоферолу (85,2%), тому коноплі разом з кукурудзою і льоном є кращими 

джерелами промислового отримання гамма-токоферолу природного походження 

для потреб фармацевтичної промисловості в антиоксидантах [28]. Також в 

конопляній олії ідентифікована парінарова кислота [203], яка зустрічається рідко в 

насінні інших рослин і є дуже цінним речовиною. 

Все більшої актуальності набуває підвищення вмісту білка в ядрах насіння 

конопель, який дуже цінується як важливий продукт харчування. Зростають обсяги 

використання обрушеного насіння для виготовлення найрізноманітніших продуктів 

харчування, особливо так званих «суперфудів». У обрушеному насінні поширеного 

сорту конопель Глесія 54,02% олії та 32,78% протеїну, співвідношення 
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ненасичених жирних кислот ω-6 і ω-3 – від 3,0 : 1 до 3,6 : 1, що є оптимальним 

співвідношенням для організму людини; також у насінні виявлено незамінні 

амінокислоти, вітаміни та антиоксиданти [178]. У інших дослідженнях, проведених 

із залученням 20-ти генотипів різного генетичного і еколого-географічного 

походження, вміст білків у насінні варіював від 19,5 до 26,9%, разом з тим ядра 

містили небагато крохмалю (менше 2%); вміст жирів становив від 26,6 до 37,8% 

(сорт ЮСО 31 виділявся за даною ознакою – 37,2%), при цьому співвідношення 

жирних кислот ω-6 і ω-3 було в межах від 2,1 до 4,9, у семи зразків воно 

дорівнювало 3 [315]. 

Не дивлячись на те, що ознака вмісту олії повільно піддається сімейно-

груповому добору [16, 21], з відродженням даного напряму селекції виникає 

потреба в розробці теоретичних основ створення саме гібридного вихідного 

матеріалу з метою істотного підвищення її вмісту. 

Останнім часом підвищується інтерес до конопель посівних як культури 

медичного напряму використання. Сорти такого типу повинні мати високий вміст 

КБД (або інших непсихотропних канабіноїдів), який не психотропною речовиною, 

та не містити (чи містити в кількостях, які не виявляють психотропних 

властивостей) ТГК. 

Хімічна формула КБД – С21Н30О2, молекулярна маса – 314,47 г/моль, tплавл. – 

66–67 °С, tкип. – 187–190
2
°С, сполука нерозчинна у воді, розчинна у диетиловому 

ефірі, бензолі, хлороформі [190]. 

Ця сполука може використовуватися як анксіолітичний, антипсихотичний, 

знеболювальний, протизапальний та імуномоделюючий засіб [259, 309, 344]. КБД 

показав потенціал як ефективний терапевтичний агент у доклінічних моделях 

захворювань центральної нервової системи, зокрема епілепсії, 

нейродегенеративних розладів, шизофренії, розсіяного склерозу, хвороби 

Паркінсона [244, 246, 267, 277, 278]. 

Введення в організм певної дози КБД пригнічує специфічний імунітет, але 

може підвищити неспецифічну противірусну та протипухлинну імунну реакцію, 

при цьому важливо визначити необхідну дозу, оскільки терапевтичні ефекти від 
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застосування КБД дуже від неї чутливі [276]. Останнім часом канабіноїди успішно 

використовують і при лікуванні нудоти і блювоти – побічних ефектів, що 

супроводжують процес хіміотерапії у хворих на злоякісні новоутворення, та 

вивчається протипухлинний ефект КБД, є відомості, що КБД – потужний інгібітор 

росту ракових клітин in vitro, який одночасно характеризується значно нижчою 

активністю пригнічення росту неракових клітин [316]. 

Сполука має протигрибкові і антибактеріальні властивості [228], досить 

давно встановлено її пригнічувальний вплив на ріст таких грампозитивних 

бактерій, як Streptomyces griseus і Staphylococcus aureus, ці організми особливо 

чутливі до екстрактів конопель в слабокислому культуральному середовищі, в т. ч. 

і при низьких концентраціях [255], активно проводяться пошукові дослідження з 

розробки теоретичних і практичних основ використання фармакологічних 

властивостей конопляної олії зі слідовими кількостями зазначеного канабіноїда, як 

антимікробного агента [282]. 

КБД потенційно може бути використаний для лікування героїнової 

залежності та рецидивів цього захворювання [306] та ін. 

Широкими фармакологічними властивостями характеризується КБГ – інший 

не психотропний канабіноїди, дослідження фізіологічних механізмів його впливу 

на організм людині нині активно досліджується [249]. 

Лікарські препарати чи біологічно-активні добавки (БАДи) на основі 

конопель, що використовуються в медичних цілях, в багатьох країнах 

виготовляються з рослин з високим вмістом найчастіше КБД, але з наявністю ТГК 

(як правило, в межах, що не перевищують 0,3%). Можна припустити, що наявність 

в рослинах високого вмісту КБД і відсутність або незначна кількість ТГК (не 

більше 0,08% згідно чинного законодавства України) збільшуватиме лікувальний 

ефект в кілька разів і дозволятиме використовувати коноплі з цією метою без 

загрози психотропного ефекту чи звикання. Сорти технічних конопель з повною 

відсутністю ТГК мають виключне значення для започаткування нового напряму 

селекції [53, 118, 157, 220, 221], але сфера медичного використання конопель 

потребує унормування на законодавчому рівні. Проводячи селекційну роботу в 
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напрямі підвищення вмісту певного непсихотропного компонента канабіноїдних 

сполук у рослинах конопель при одночасному рівні ТГК в межах дозволеної 

законодавством норм потрібно враховувати, що ознака високого вмісту ТГК 

домінує на ознакою низького вмісту (відсутності), канабіноїдні сполуки тісно 

пов’язані кореляційними зв’язками, а елітні рослини з високим вмістом КБД чи 

КБГ у популяціях сучасних українських сортів здебільшого відсутні, оскільки до 

даного моменту селекція велася на повну відсутність всіх канабіноїдів, що значно 

ускладнює процес створення нового вихідного матеріалу. 

 

1.3 Актуальні проблеми створення високопродуктивного селекційного 

матеріалу конопель зі стабільною ознакою однодомності і відсутністю канабіноїдів 

 

В останні роки в селекції технічних (промислових) конопель спостерігається 

таке негативне явище, як звуження генетичної основи вихідного селекційного 

матеріалу через запровадження жорстких норм відсутності канабіноїдів і плосконі 

однодомних конопель. Існують дуже обмежені можливості у використані зразків 

різного генетичного походження, оскільки вони належать або до дводомної форми 

і використання їх у ролі батьківських компонентів приведе до того, що потрібен 

буде тривалий час для стабілізації ознаки однодомності, або містять канабіноїдні 

сполуки, зниження вмісту яких теж потребуватиме тривалого часу. На селекційних 

розсадниках вирощується порівняно невелика кількість рослин, щоб мати змогу 

проаналізувати кожну за статтю (періодично протягом всього вегетаційного 

періоду) та за наявністю і вмістом канабіноїдів. Це викликало потребу в розробці 

теоретичних основ використання інбридингу з подальшим залученням 

самозапилених ліній для створення гібридів як способу урізноманітнення 

вихідного матеріалу і прискорення селекційного процесу. Далі піде мова про дві 

специфічні ознаки, що притаманні лише культурі конопель, – статевий 

поліморфізм і наявність канабіноїдних речовин. 
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1.3.1 Статевий поліморфізм та його еволюційні аспекти, прийоми стабілізації 

ознаки однодомності 

 

У природі коноплі є дводомними рослинами з чітко вираженим статевим 

диморфізмом і різною тривалістю періоду вегетації жіночих і чоловічих особин. 

Жіночі рослини, або матірка (М), мають компактне суцвіття й жіночі квітки, 

чоловічі рослини, або плоскінь (П) мають розріджене суцвіття й чоловічі квітки. З 

біологічної точки зору розрив у дозріванні плосконі і матірки є адаптацією до умов 

існування, а дводомні коноплі – сучасний етап еволюційного розвитку виду. З 

практичного ж боку більш раннє достигання чоловічих рослин (приблизно на 

місяць) викликає труднощі при збиранні врожаю. Селекціонерами штучно створені 

сорти однодомної форми, які достигають одночасно, що робить можливим 

одноразове механізоване їх збирання. Відтак, статевий поліморфізм конопель є 

унікальним явищем, яке полягає у наявності дводомних і однодомних статевих 

типів з фемінізованим і маскулінізованим габітусом і різним співвідношенням 

чоловічих та жіночих квіток у суцвітті, форм інтерсексуальності і стерильності. 

За Е. Л. Кордюм, Г. И. Глущенко [69] еволюційний розвиток статі рослин 

може здійснюватися двома шляхами: 1) дводомні рослини виникають від 

гермафродитних через проміжну однодомну форму; 2) дводомні рослини 

виникають безпосередньо від гермафродитів. 

Н. Н. Гришко вважає, що коноплі пройшли такий філогенетичний шлях 

розвитку статі: гермафродитні → однодомні → дводомні рослини [6, 42]. На 

користь цієї концепції М. Д. Мигаль [94, 131, 134] висуває наступні аргументи: 

1) відсутність потенційно двостатевих жіночих і чоловічих квіток у дводомних 

конопель; 2) відсутність нормально розвинених гермафродитних квіток; 

3) генетично обумовлений ряд статевих типів, який показує поступовий перехід 

однодомних рослин до дводомних; 4) наявність вищого ступеня життєздатності 

матірки й плосконі порівняно з однодомними рослинами [94, 131, 134]. 

У природі має місце досить чітке розмежування двох типів одностатевих 

квіток: 1) квітки без зачатків (рудиментів) органів іншої статі – структурно 
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одностатеві квітки; 2) квітки із зачатками (рудиментами) органів іншої статі, 

ступінь розвитку яких може варіювати, – потенційно двостатеві квітки [69]. У 

конопель наявна виключно перша група квіток [69]. 

У результаті порушення розвитку генеративних органів, як правило, 

утворюються інтерсексуальні квітки, тобто двостатеві квітки з недорозвиненим 

андроцеєм і гінецеєм. Справжні гермафродитні квітки конопель з нормально 

розвиненими генеративними органами обох статей у природі відсутні. Найбільш 

поширеною формою порушень у розвитку квіток конопель є онтогенетична 

інтерсексуальність однодомних рослин: чоловічі квітки в суцвітті однодомних 

особин змінюються жіночими не різко, а шляхом поступового перетворення 

андроцея в гінецей. Також описана інтерсексуальна форма і у карликових рослин 

та спадкова форма інтерсексуальної чоловічої стерильності однодомних конопель 

[7–10, 11, 122, 94, 129, 134]. Спільним для усіх форм інтерсексуальності конопель є 

те, що трансформація ознак статі в природних умовах проходить в напрямку від 

чоловічих до жіночих генеративних органів [94]. 

Згідно сучасної класифікації [94, 134], в основу якої покладені ознаки 

габітусу рослини і співвідношення чоловічих та жіночих квіток у суцвітті, 

поліморфні статеві типи однодомних конопель об’єднані у фемінізовану (з 

компактним суцвіттям) та маскулінізовану (з розрідженим суцвіттям) групи. До 

фемінізованої групи належать: матірка однодомних конопель (МОК) – усі квітки 

жіночі, основний статевий тип сучасних сортів конопель однодомна фемінізована 

матірка (ОФМ) – жіночі квітки переважають, справжні однодомні фемінізовані 

рослини (СОФР) – приблизно однакове співвідношення жіночих і чоловічих квіток, 

однодомна фемінізована плоскінь (ОФП) – чоловічі квітки переважають, 

фемінізована плоскінь (ФП) – усі квітки чоловічі. До маскулінізованої групи з 

відповідним співвідношенням чоловічих і жіночих квіток у суцвітті належать: 

маскулінізована матірка (ММ), однодомна маскулінізована матірка (ОММ), 

справжні однодомні маскулінізовані рослини (СОМР), однодомна маскулінізована 

плоскінь (ОМП), плоскінь однодомних конопель (ПОК) [94, 134]. 

За теорією генотипічного визначення статі конопель М. Д. Мигаля [94, 116, 
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134, 125–127] статевий поліморфізм детермінований цілісною системою взаємодії 

генетичних факторів статевих хромосом і аутосом. Так, у Х-хромосомі 

локалізований ген-реалізатор жіночої статі F та ген і, що контролює компактний 

тип суцвіття, відповідно в Y-хромосомі – ген-реалізатор чоловічої статі M та ген I, 

що контролює розріджений тип суцвіття, гени чоловічої статі домінантні по 

відношенню до генів жіночої статі. В аутосомах локалізован алелі: А-фактор, що 

зумовлює закладку чоловічих, і G-фактор, що зумовлює закладку жіночих 

генеративних органів (А > a, G > g), які розподіляються при діленні ядра незалежно 

від генів статі статевих хромосом. Ген F пригнічує фактор А незалежно від його 

валентності й стимулює реалізацію фактора G, в результаті чого рослина формує 

жіночі квітки. Ген М пригнічує фактор G і стимулює реалізацію фактора А, що веде 

до формування чоловічих квіток [94, 116, 134, 125–127]. 

Виникнення однодомних конопель пов’язане з переходом алелів i, I, F, M у 

новий стан im, Im, Fm, Mm, при цьому гени-реалізатори статі інактивуються. 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 АG, що сполучаються в процесі запліднення 

[94, 116, 134, 125–127]. 

На користь зазначеної концепції еволюційного розвитку статі конопель 

свідчать й інші аргументи [140]: відсутністю самостерильності у однодомних 

рослин конопель як перехреснозапильної культури, тобто виробленню екзогенного 

типу онтогенезу за ознакою статі [194]; наявністю реліктових нектарників у квітках 

конопель як анемофілів і специфічних запахів [213]; легкістю трансформації 

однодомної форми у дводомну при вільному перезапиленні [136, 180, 222, 223]. 

З часу створення однодомних конопель існує проблема закріплення ознаки 
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однодомності, оскільки сорти схильні до спонтанного вищеплення рослин 

плосконі, зростаюча кількість яких у популяції може з плином часу поступово 

розмити межу між однодомними і дводомними коноплями. Збереження 

стабільності популяції однодомних конопель досягається, крім класичних методів 

масового і сімейно-групового добору, завдяки застосування спеціальних 

селекційно-насінницьких заходів, методів і прийомів, до яких належать: 

1) виокремлення ОФМ як основного статевого типу при доборах [18, 87] і 

гібридизації [186]; 

2) надійна просторова ізоляція селекційних розсадників і насінницьких 

посівів [24, 86, 174]; 

3) браковки нетипових статевих типів та рослин плосконі однодомних 

конопель [5, 48, 86, 158, 176] до цвітіння, вибраковка сімей з активним геном-

мутатором алелів однодомності в алелі плосконі [92]; 

4) попередня оцінка генотипів елітних (родоначальних) рослин за 

статевим складом [118, 174, 175, 183]; 

5) тестування сортів однодомних конопель на сортову типовість [182] та 

стабільність ознаки однодомності [185] в осінній або осінньо-зимовий період; 

6) зближення строків цвітіння квіток обох статей [25, 67, 81, 87, 184] та ін. 

Не зважаючи на низку ефективних способів і прийомів, проблема створення 

високостабільного за ознакою однодомності гібридного селекційного матеріалу 

носить перманентний характер, оскільки при гібридизації, навіть на рівні елітних 

рослин ОФМ, має місце вищеплення плосконі. Додаткової актуальності дане 

питання набуває у зв’язку з потребою в урізноманітненні вихідного матеріалу і 

створенням гібридів з більш широкою генетичною основою. 

 

1.3.2 Особливості функціонування канабіноїдних сполук в рослинах і 

проблеми встановлення генетичного контролю ознаки вмісту канабіноїдів 

 

Канабіноїди є специфічними речовинами конопель (Cannabis sativa L.), що 

належать до класу ароматичних сполук і синтезуються та накопичуються 



68 

переважно у залозистих трихомах (волосках) [114, 247, 288, 308, 332, 333]. 

Вважається, що біосинтез канабіноїдів відбувається на поверхні 

плазматичної мембрани, або в клітинній стінці на межі з секреторною 

порожниною. Канабіноїди зустрічаються не лише в клітинах видільних тканин. Це 

свідчить про те, що гени синтезу цих сполук можуть експресуватися у всіх 

клітинах рослини, однак, саме залозисті трихоми спеціалізовані на синтезі високих 

рівнів канабіноїдів, в інших тканинах вміст цих речовин набагато менший [289]. 

Канабіноїди виявляють токсичну дію для рослинних клітин, змінюють проникність 

мембран мітохондрій, спричиняють деградацію ДНК, що у підсумку викликає 

апоптоз [286, 318]. Для уникнення пошкодження та загибелі клітин і виникло 

пристосування, яке полягає у тому, що канабіноїди накопичуються та зберігаються 

у порожнинах залозистих трихом – спеціалізованих видільних тканинах. Саме 

залозисті трихоми є місцем останнього етапу біосинтезу даних сполук [288, 289]. 

Напевно, канабіноїди виконують захисну роль у рослині, при цьому 

зменшення вмісту канабіноїдів і кількості залоз у технічних (промислових) 

конопель не змінюють ці фізіологічні функції, достатнім є синтез даних речовин у 

невеликих кількостях іншими клітинами рослинного організму [289]. 

Найбільш поширеними канабіноїдами в залозистих трихомах конопель є 

тетрагідроканабінолова кислота (ТГКК), канабідіолова кислота (КБДК) і 

канабігеролова кислота (КБГК). Біоактивні форми канабіноїдів (є нейтральними 

хімічними сполуками) – ТГК, КБД і КБГ та ін. – утворюються в результаті реакції 

декарбоксилування під впливом зовнішніх умов. Декарбоксиловані похідні – 

канабіхромен (КБХ) і канабінол (КБН) виявлені у невеликих кількостях [265]. 

У конопель виявлено близько 120-ти фітоканабіноїдів [264, 304]. Останнім 

часом канабіноїдні сполуки класифікують за їх хімічною структурою, в основному, 

виділяють 11 підкласів, до яких належать: сім типів КБГ; п’ять типів КБХ; п’ять 

типів КБД; основний психоактивний Δ
9
-ТГК у дев’яти різних формах, включаючи 

його прекурсор Δ
9
-ТГКК (кислотну форму), Δ

8
-ТГК, який є найбільш стійким 

ізомером Δ
9
-ТГК, але на 20% менш активним; три типи канабіциклолу (КБЛ), п’ять 

різних форм канабіелсоїну (КБЕ); сім типів КБН, який є кінцевим продуктом 
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синтезу (окиснення) Δ
9
-ТГК; канабітріол (КБТ); канабідіварін (КБДВ); 

тетрагідроканабіварін (ТГКВ) та різний тип [250, 281, 304]. Нещодавно 

ідентифіковано і активно вивчається канабімовон (КБМ) [275]. 

Шляхи біосинтезу основних канабіноїдних сполук конопель були 

встановлені порівняно недавно. Попередники біосинтезу канабіноїдів утворюються 

двома різними біосинтетичними шляхами: полікетидним, в результаті чого 

продукується оліветолова кислота, і пластидним, в результаті чого продукується 

геранілдифосфат, з яких за участю пренілтрансферази синтезується КБГК, що є 

центральним попередником як мінімум восьми різних канабіноїдів [254, 342]. 

Доведено, що ферменти можуть перетворювати КБГК навіть в умовах 

експериментальної гідрофобної імітації трихом [308]. Виявлено та 

охарактеризовано специфічні синтази, які ферментують певну канабіноїдну 

сполуку [248, 296, 327], зокрема ТГКК-синтаза перетворює КБГК в ТГКК [319, 

320], відповідно КБДК-синтаза – в КБДК [326] і КБХК-синтаза – в КБХК [285]. 

Прийнято виділяти декілька хімічних фенотипів (хемотипів) конопель на 

основі співвідношення певних канабіноїдів. Виходячи з особливостей 

успадкування хімічних фенотипів, гени для ТГКК-синтази і КБДК-синтази 

вважають кодомінантними алелями в одному локусі. Така кодомінантність 

обумовлена двома алелями для різних ізоформ однієї і тієї ж синтази, що має різну 

специфічність для перетворення КБГК-попередника в КБДК чи ТГКК відповідно 

[294], у той же час ген для КБХК-синтази знаходиться в незалежному локусі. У 

інших дослідженнях спостерігали різноманітність послідовностей для ТГКК- і 

КБДК-синтази, що може бути обумовлено наявністю декількох зчеплених локусів 

для цих генів [335]. RAPD-аналіз показав, що здатність накопичувати ТГК не є 

домінантною ознакою, а первинний синтез ненаркотичного канабідіолу пов’язаний 

з високою активністю КБДК-синтази [313]. 

Біохімічні шляхи та особливості накопичення канабіноїдів вивчені 

здебільшого або у верхівках рослин конопель, де прояв ознаки максимальний, або 

для сортів з високим вмістом канабіноїдів. Останнім часом зростає інтерес саме до 

ненаркотичних сортів конопель (з відсутністю ТГК чи його дуже низьким вмістом), 
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які містять КБД, що не є наркотичним чи психотропним засобом, для потреб 

фармацевтичної галузі [53]. 

Із 70-х років ХХ століття вітчизняну селекційно-генетичну роботу з 

коноплями поступово була переорієнтовано на створення однодомних 

високопродуктивних сортів і гібридів зі зниженим вмістом канабіноїдів. 

Приступаючи до такої селекційної роботи, майже не були виявлені сорти і зразки зі 

світової колекції конопель із повною відсутністю канабіноїдів [18, 34, 51]. 

Водночас багатьма дослідниками було встановлено, що у рослинах конопель, 

співвідношенні їх окремих компонентів немає постійності: ці величини залежать 

від генотипу рослин (сорту) та еколого-кліматичних умов вирощування, а також 

строків, способів збору зразків для аналізу і умов їх зберігання [35, 51, 63, 80]. 

Зокрема, Н. С. Захарова встановила, що вміст ТГК у рослинах конопель залежить 

від місця зростання, зокрема збільшується у напрямі з північного заходу на 

південний схід, а відносно високі температури повітря і недостатнє зволоження 

ґрунту у період вегетації рослин сприяють вищому накопиченню ТГК [51]. 

Пізнішими дослідженнями було встановлено, що в умовах стресу в результаті 

штучно створеної засухи концентрація ТГКК і КБДК підвищилась відповідно на 12 

і 13% [242], а інтенсивне накопичення канабіноїдів спостерігається після 

скорочення тривалості фотоперіоду [287]. 

Завдяки використанню класичних методів селекції (гібридизації і добору), 

оригінальних прийомів і методик визначення наявності та вмісту канабіноїдних 

сполук у рослинному матеріалі, пошуковим генетичним дослідженням (щодо 

успадкування вмісту канабіноїдів) українськими науковцями були створені 

високопродуктивні сорти однодомних конопель без психотропних властивостей 

[18, 22, 23, 35, 37, 38, 87]. Подальшому удосконаленню прийомів створення сортів 

такого типу присвячено численні наукові публікації [17, 19, 32, 52, 85, 160, 196–

199, 201], одночасним проводиться вивчення успадкування ознаки вмісту 

канабіноїдів у потомстві, яке продовжується й нині.  

Г. И. Сенченко, Л. М. Горшкова встановили, що наявність ТГК та інших 

канабіноїдів спадково передається переважно по материнській лінії. Слід 
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зазначити, що у своїх дослідженнях автори використали рослини з високим і 

низьким вмістом ТГК (але не повною відсутністю) обох залучених сортів: 

дводомних конопель Глухівські 10, однодомних конопель ЮСО 31 [164]. 

Досить великий обсяг досліджень щодо вивчення генетичної природи 

канабіноїдних сполук проведено В. Г. Вировцом [18]. Автор зазначає, що гібриди 

F1 Глухівські 10 / Глухівські 10, отримані від схрещування сортів з мінімальним 

вмістом ТГК та інших компонентів канабіноїдів, успадковували ознаки батьків. Це 

явище характерне і для інших компонентів, зокрема КБД і КБН. Так, у першому 

поколінні вищепилося 85,6% рослин з вмістом КБД, 80,1% рослин з вмістом ТГК і 

77,0% рослин з вмістом КБН на рівні 0–сліди. У гібридів F2 цього ж варіанту 

схрещування майже три чверті рослин (73,8%) не містили ТГК, а рослин з 

відсутністю КБД і КБН налічувалось ще більше (85,4 і 86,7% відповідно), однак, у 

гібридів другого покоління були і рослини, у яких ТГК становив 10 і більше балів. 

Їх виявлено приблизно стільки ж, скільки ж і у першому поколінні [18]. 

У гібридів F1, отриманих від схрещування сортів з максимальним і 

мінімальним вмістом ТГК (максимум / мінімум), загалом проявилося переважання 

ознаки підвищеного вмісту, але воно залежало від особливостей сорту. У варіанті 

Глухівські 10 / Глухівські 10 вищепилося 25,56% рослин з вмістом ТГК 0–сліди. У 

варіанті Южносозревающая (ЮС) 9 / Глухівські 10 – 10,9% таких рослин. Разом з 

тим, це явище зовсім не характерне для комбінації Глухівські жовтостеблові / 

Глухівські 10: у потомстві проявилося 92,6% рослин з вмістом 10 і більше балів. 

Автор вважає, що в останній гібридній комбінації високий вміст ТГК свідчить про 

високу гомозиготність материнського сорту. Більшість рослин також містить КБД і 

КБН у межах 4–6 балів, зовсім не з’явились особини, у яких були б відсутні ці 

компоненти на противагу вихідним сортам [18]. Проаналізувавши гібриди другого 

покоління, вчений отримав результати, які свідчать, що різні компоненти 

канабіноїдів контролюються різними генами. Спостерігається розподіл рослин за 

ознаками максимального і мінімального вмісту канабіноїдів. Серед загальної 

кількості проаналізованих рослин гібрида Глухівські 10 / Глухівські 10 60,5% 

містили 10 і більше балів ТГК, а у 17,4% особин ТГК був відсутнім чи проявлявся 
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у слідових кількостях. Розподіл рослин за вмістом КБД і КБН відрізняється від 

ТГК. Перш за все, спостерігається майже відсутність рослин з вмістом КБД чи КБН 

з 10 і більше балів і наявність з 0–слідами і 4–6 балами [18]. 

В. Г. Вировцом було також проведено схрещування сортів за схемою мінімум 

ТГК / максимум ТГК і встановлено незалежність домінування ознаки високого 

вмісту ТГК від материнської чи батьківської форми (напрямку схрещування) у 

першому поколінні. Однак, у другому поколінні спостерігалась деяка залежність 

вмісту канабіноїдів від материнської форми. Вчений підкреслює, що ступінь 

однорідності гібридних рослин за досліджуваною ознакою залежить від сортових 

(генотипових) особливостей батьківських форм. У гібридів, батьківські форми яких 

містили високий вміст ТГК, не виключається поява окремих одиничних рослин з 

низьким вмістом [18]. 

Також є повідомлення про проміжне успадкування вмісту канабіноїдних 

сполук під час схрещування зразків різного еколого-географічного походження, 

контрастних за вмістом канабіноїдів, а саме – максимальним і мінімальним 

значенням [17, 231, 295]. 

В. П. Ситник, А. Ф. Стельмах [173, 324] у своїх дослідженнях використали 

лінії сорту однодомних конопель ЮСО 45 з практично повною відсутністю ТГК та 

інших канабіноїдних речовин і сім’ї сорту дводомних конопель ЮС 9 з високим їх 

вмістом. У батьків досліджувані ознаки характеризувались достатньою 

стабільністю (у сорту ЮСО 45 дисперсія знаходилася на рівні 0,04–0,67%). Автори 

стверджують, що неперервний характер розподілу канабіноїдів вказує на 

належність ознак до кількісних. Хоча вміст даних речовин всередині батьківських 

форм варіює, він має чіткі та достовірні межі цього варіювання між батьками. 

Схрещувані зразки за показниками варіювання не перекриваються. Завдяки цьому, 

на думку дослідників, батьківські форми мають якісну відмінність за 

порівнюваними показниками вмісту канабіноїдів і дозволяють встановлювати 

успадкування даних ознак [173, 324]. 

Вчені підсумовують: ознака, що контролює вміст канабіноїдів у ліній 

ЮСО 45 і сімей ЮС 9 є кількісно-якісною з ефектом одного гена; ознака високого 
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вмісту повністю домінує над низьким чи повною відсутністю канабіноїдних 

речовин; напрям схрещувань не має впливу на величину накопичення канабіноїдів 

у потомстві; моногібридне розщеплення рослин за вмістом канабіноїдів у другому 

поколінні у співвідношенні 3 : 1 і у бекросів 1 : 1 при високій ймовірності 

(Р = 0,05–1,00) указує на моногенний характер відмінностей за рівнем ознаки у 

схрещуваних форм [173, 324]. Також зроблено припущення, що різні компоненти 

канабіноїдів контролюються одним геном або групою тісно зчеплених самостійних 

генів (у більшості нащадків високий вміст одного із компонентів супроводжувався 

високим вмістом інших компонентів і навпаки кореляцією вище 0,9, але 

зустрічаються окремі рослини у потомстві з чіткою відсутністю одного з 

компонентів при високому вмісту решти), а їх рецесивні алелі можуть 

контролювати розрив у ланках їх біосинтезу як із одного загального попередника, 

так і, можливо, із самостійних попередників, які синтезуються за окремими 

ланками [173, 324]. 

K. W. Hilling, P. G. Mahlberg [268] були встановлені якісні та кількісні 

аспекти успадкування не окремих компонентів канабіноїдних сполук, а хемотипів 

конопель як відношення КБД : ТГК У першому поколінні спостерігалось явище 

одноманітності гібридів. Аналіз розщеплення у F2 показав, що хемотип конопель 

успадковувався за типом якісних ознак, отримано розщеплення у співвідношенні 

1 (КБД-хемотип) : 2 (КБД+ТГК-хемотип) : 1 (ТГК-хемотип). 

С. В. Григорьев, С. Л. Гордиенко [39] припускають, що характер вираженості 

психотропного ефекту конопель залежить від характеру роботи гена, що визначає 

перетворення КБГ → КБД і КБГ → ТГК. У своїх дослідженнях вони отримали 

наступні результати. Усі гібридні рослини першого покоління, отримані внаслідок 

схрещування місцевого зразка із Швейцарії з високим вмістом канабіноїдів та 

переважанням ТГК з однодомним сортом ЮСО-31 з низьким вмістом канабіноїдів 

і переважанням КБД, містили приблизно рівні кількості КБД і ТГК, займаючи 

проміжне місце між батьками. Гетерозисного збільшення вмісту канабіноїдів не 

було відмічено. У F2 спостерігалось розщеплення у співвідношенні 1 (з 

переважанням КБД) : 2 (з переважанням КБД + ТГК) : 1 (з переважанням ТГК). 
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Отже, тільки четверта частина рослин мали виражений психотропний ефект [39]. 

Автори вважають, що наявність у гетерозигот приблизно рівних 

співвідношень ТГК і КБД можна пояснити нездатністю однієї копії алелі синтезу 

кінцевого канабіноїда забезпечити максимальну трансформацію канабігерола на 

противагу гомозиготам, припускаючи, що ознака психотропності контролюється 

одним геном, який представлений двома алелями – один для КБД, інший – ТГК. 

Формально ці алелі знаходяться у стані ко-домінування. Відтак найбільш 

ефективним селекційно-генетичним вирішенням проблеми наркотичності конопель 

міг би бути пошук домінантного гена-супресора, який подавлює дію гена, 

внаслідок роботи якого рослини накопичують  високу концентрацію ТГК [39]. 

Вважається, що селекція на підвищення числових показників відношення 

КБД : ТГК більш ефективна у зниженні психотропності конопель, ніж лише ТГК 

[39, 274]. 

При схрещуванні сортів з високим вмістом ТГК з сортами, які мають низький 

вміст, Т. И. Сухорадой відмічено наддомінування – коефіцієнт домінування більше 

1,0 [202]. Низька кількість ТГК у материнській формі і висока в батьківській дає 

негативний коефіцієнт домінування, який змінюється від –0,24 до –0,54. Так як 

селекція ведеться на зниження даної наркотичної речовини, то в цих гібридів добре 

проводити добір. Схрещування з низьким вмістом ТГК в обох батьківських форм 

дає повне домінування у гібрида Кубань / Кавказкая, негативне наддомінування – 

Кубань / Краснодарская однодомная 3, Южанка / Кавказкая і Южанка / 

Краснодарская однодомная 3. При схрещуванні контрастних сортів гібрид 

успадковував високий вміст ТГК. Схрещування батьківських форм з низьким 

вмістом ТГК дозволило, навіть, отримувати потомство, яке містить менше цього 

канабіноїда від батьківських форм. Автор вважає, що в даному випадку проявився 

ефект трансгресії [202]. 

Л. М. Горшковою проводилось вивчення гібридів F1 і F2 Глухівські 10 / 

ЮСО 29, батьківські форми яких підібрані за принципом «багато–мало» і гібридів 

F1, F2 ЮС 22 / ЮСО 40, батьківські форми яких підібрані за принципом «багато–

відсутні» [38]. Гібриди F1 Глухівські 10 / ЮСО 29, отримані від схрещування 



75 

батьківських форм, у яких материнські особини мали велику кількість 

канабіноїдних речовин, а батьківські – мінімальну, містили КБД, ТГК, КБН та 

деякі їх кислотні форми. У 17,5% особин був відсутній ТГК. Аналіз за сумою 

канабіноїдних сполук показав, що рослин з повною відсутністю цих речовин не 

виявлено. Автор зазначає, що гібридні особини успадковували кислоти, які були, 

очевидно, первинним продуктом метаболізму. Відповідні їм канабіноїдні сполуки – 

КБД, ТГК і КБН – були отримані в результаті вторинної трансформації 

(декарбоксилування кислот під впливом зовнішніх факторів при підготовці зразків 

до аналізу) [38]. 

У F2 відмічено вплив на досліджувану ознаку материнської форми. У гібрида 

мінімум / максимум більша кількість рослин з мінімальним вмістом канабіноїдів, 

ніж у гібрида максимум / мінімум. Це вказує, як зазначає Л. М. Горшкова, на 

ядерно-цитоплазматичний тип успадкування, пов’язаний з передачею ознаки 

потомству, в основному, по материнській лінії і частково по батьківській. Подібні 

результати отримані і у гібрида ЮС 22 / ЮСО 40. У обох гібридів коефіцієнт 

успадкування (h
2
) змінювався в значних межах (від 0,02 до 0,88), що залежало від 

сорту, вмісту канабіноїдів у материнських формах [38]. 

Загалом, отриманий варіаційний ряд вмісту канабіноїдів у гібридів, дозволив 

зробити висновок про велике число генів, які контролюють дану ознаку. 

Врахувавши, що плавність градації пропорційна числу контролюючих генів, можна 

стверджувати, що на розвиток вмісту канабіноїдних речовин впливає велика 

кількість генів і безперервний характер прояву ознаки пов’язаний з дією цілої 

системи полігенів [38]. 

Група австралійських і американських вчених встановила, що розподіл 

хемотипів конопель (переважання у рослин КБД чи ТГК) у F2 відхиляється від 

менделівського, лише окремі генотипи демонстрували дигенний контроль 

досліджуваної ознаки, а також епістатичні типи успадкування [336]. Отримані 

результати передбачають наявність зв’язку між синтезом різних канабіноїдних 

сполук [336]. 

На основі аналізу низки літературних джерел констатуємо, що у всіх 
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проаналізованих варіантах схрещування використовувались за батьківські форми 

сорт дводомних конопель з однодомним і матеріал різного походження. Оскільки 

багато дослідників визначають зв’язок вмісту канабіноїдів зі статевим типом 

рослин, а характер успадкування кількісних та кількісно-якісних ознак в межах 

одного біологічного виду може бути складним, контролюватися різними генами і 

неоднаковою їх кількістю, суттєво відрізнятися у неблизькоспорідненого й різного 

за походженням селекційного матеріалу, як доведено на прикладі багатьох 

сільськогосподарських культур, встановлені вченими особливості генетичного 

контролю вмісту канабіноїдів можуть і дещо відрізнятися. Крім того, дана ознака є 

біохімічною, тому цитоплазматична спадковість не виключається. Достовірно 

лише встановлено факт домінування високого вмісту канабіноїдів над низьким чи 

відсутністю. 

Таким чином, актуальними на даному етапі розвитку селекції і генетики 

непсихотропних конопель є проведення наступних досліджень: схрещування для 

проведення гібридологічного аналізу виключно рослин однодомних сортів 

конопель на рівні одного статевого типу однодомної фемінізованої матірки з 

повною відсутністю ТГК і слабкими слідами, що відповідає максимальному 

значенню даного показника в популяції сучасного безнаркотичного сорту 

(реципрокні і зворотні схрещування); залучення до гібридизації самозапилених 

ліній І5–І6 з високим рівнем гомозиготності ознак; вивчення можливостей 

використання інцухтування для закріплення ознаки безнаркотичності у потомстві 

тощо [143]. 

 

1.4 Теоретичні й історичні знання щодо використання інбридингу, 

гібридизації та гетерозису в селекції конопель 

 

На сучасному етапі розвитку селекції і сільськогосподарського виробництва 

інбридинг (близькоспоріднене розмноження) і його крайня форма – самозапилення 

– знайшли широке застосування у більшості перехреснозапильних культур. 

Інбридинг дозволяє не тільки посилити домінантні ознаки, очистити особини від 
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шкідливих рецесивних генів, але і виокремити із популяції перехресників нові 

форми з корисними для людини рецесивними ознаками, прихованими у вільно 

схрещуваних популяціях. Основне значення інбридингу полягає у створенні за 

короткий проміжок часу гомозиготного потомства. Підвищення ж продуктивності 

рослин досягається при гібридизації ліній на основі використання ефекту 

гетерозису [219]. 

Інбридинг у конопель досліджувався недостатньо, оскільки цитоплазматична 

чоловіча стерильність не була виявлена, і самозапилені лінії для створення 

гетерозисних гібридів не використовувались, хоча окремі результати впливу 

інбридингу на коноплі і висвітлені в оглядових працях [219, 234]. Використанню 

самозапилених ліній в селекції конопель повинне передувати обґрунтування 

теоретичних основ, які повинні включати, по-перше, встановлення особливостей 

впливу інбридингу (самозапилення) на зміну селекційних і біологічних ознак, а, 

по-друге, розробку концептуальних аспектів створення самозапилених ліній. 

Подамо аналіз літературних джерел з цього питання в історичному плані. 

На початку наукової селекції конопель основна увага приділялась впливу 

самозапилення на зміну найважливіших господарських ознак: урожаю стебел, 

волокна, насіння, інколи на зміну прояву статі та появу аномальних ознак, мутацій. 

Перші дані про ефекти інбридингу у конопель опубліковані C. Fruwirth у 

1922 р. Було встановлено, що близькоспоріднене розмноження дводомних 

конопель не впливає на висоту стебел, тривалість періоду вегетації, але все-таки 

приводить до зменшення урожаю соломи (стебел) і насіння [260]. 

K. Hirata акцентував увагу на дослідженні статевого складу першого 

покоління, отриманого від самозапилення індивідуальних однодомних рослин, 

названих автором інтерсексами, що спонтанно іноді вищеплюються у посівах 

дводомних форм. У І1 було отримано 78 рослин матірки, 45 – однодомних і 3 – 

плосконі (всього проаналізовано 126 особин) [270]. 

И. А. Сизов застосовував інбридинг рослин конопель широкого сортового і 

географічного різноманіття [170, 171], використовуючи для близькоспорідненого 

розмноження пилок чоловічої рослини з того ж селекційного номера (сім’ї), що і 
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матірка, не допускаючи при цьому запилення пилком декількох чоловічих рослин 

(виключно парні схрещування). Лише в такому випадку можна було отримати 

вирівняне потомство за цінними господарськими ознаками. Дослідник розробив 

техніку і тривалість ізоляції гібридних рослин. Позитивні результати були 

одержані при індивідуально-сімейному доборі рослин із застосуванням 

близькоспорідненого розмноження в межах сім’ї. Таким чином, близькоспоріднене 

розмноження мало практичну цінність у селекції дводомних конопель. У результаті 

вченим було виявлено багато форм, які відрізнялись за величиною насіння, 

забарвленням, потужністю розвитку. И. А. Сизов спостерігав збільшення розмірів 

насіння і їх абсолютної маси у потомствах від самозапилення. Так, маса насіння І2 

складала 38,17 г при масі батьківських форм – 17,80 г, тобто збільшувалась більше, 

ніж у 2 рази, а зміна висоти рослин І1, порівняно з вихідними рослинами, залежала 

від генотипічних особливостей вихідних форм [171]. 

R. Fleischmann вивчався інбридинг з 1919 р., а у 1934 р. [257] повідомлено 

про зменшення насіннєвої продуктивності на 50%. I. Bócsa [232] зазначає, що 

урожай насіння інбредних ліній, досліджуваних R. Fleischmann, знизився через 

зменшення маси тисячі насінин, при цьому урожай стебел знизився на 32%, 

кількість листкових пластинок з 9 до 5 шт. Також у потомстві спостерігалось 

вищеплення ранньостиглої плосконі, різноманітних інтерсексуальних рослин і 

маскулінізованих форм зі значним ступенем осипання насіння. 

F. Crescini було проведено спостереження прояву різних мутацій, викликаних 

інбридингом, зокрема таких, як зростання листків (pinaditifolia) і фасціація стебла 

[245]. 

Статевий поліморфізм – унікальне явище, притаманне однодомним формам 

конопель, тому встановлення особливостей успадкування статі в потомствах 

самозапилених рослин досить є цікавим для генетиків і селекціонерів, маючи 

теоретичне і практичне значення. Виникла дана проблема одночасно із 

впровадженням сортів однодомної форми. Проведені дослідження свідчать про 

значне розщеплення потомства самозапиленої особини за ознаками статі та появу 

ПОК – прямого дестабілізатора однодомності, зокрема W. Hoffmann вказує, що у 
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різних інцухт-сімей першого покоління вміст матірки коливався у межах 0–41,0%, 

фемінізованих однодомних рослин – 28,6–60,1%, ФП – 16,3–71,4%, 

маскулінізованих статевих типів – 0–3,9% і плосконі – 0–7,0% [271]. 

J. Wichert-Kobus з’ясовано вплив саме багаторічного інбридингу на ріст і 

розвиток конопель, вивчено прояв гетерозису у міжлінійних гібридів [337]. 

Р. И. Каплунова також проводила роботу із застосування самозапилення в 

селекційних цілях у досить значних обсягах. Авторка відмічає, що уже в першому 

поколінні спостерігалась депресія у значної кількості ліній (біля 25–30%), яка 

полягала здебільшого у низькій продуктивності рослин [61, 62]. Починаючи з 

перших поколінь, відмічено значне різноманіття розвитку морфологічних ознак. 

Відокремились високорослі і низькорослі лінії, у окремих ліній з нормальною 

висотою рослин з’явилися карликові особини з блідо-зеленим чи жовтим 

забарвленням стебел і листків. Вищепилися лінії зі слабким розгалуженням і 

сильним, серед ліній зі звичайними суцвіттями виникли лінії з дуже вкороченими 

суцвіттями. Значні відмінності спостерігалися за розмірами листків, їх формою, 

забарвленням, розташуванням, кількістю часток, появою трилистих стеблових 

вузлів, тривалістю вегетаційного періоду, строками настання окремих фенофаз 

тощо. Одночасно на фоні такої мінливості ознак спостерігалась вирівняність за 

певними господарськими показниками, порівняно висока продуктивність. Такі лінії 

і добирались для подальшої роботи [61, 62]. 

Про різке зменшення насіннєвої продуктивності в процесі 

близькоспорідненого розмноження відмічає Г. С. Степанов [193]. Він наводить 

наступні дані: якщо вихідна форма мала 360–380 насінин на одному суцвітті, то 

рослини І1 – 10–16 (або 2,7–4,1% від вихідної форми), І2 – 3–6 (2,2–3,1%), І3 – 5–6 

(1,3–1,5%), І4 – 3–6 (0,8–1,5%), І5 – 2–5 шт. (0,5–1,2%). Результатом депресії при 

інбридингу було явище зниження схожості насіння: уже в першому поколінні вона 

склала 5,5–10,0% і в подальшому від покоління до покоління знижувалась до 3,3–

5,5% (І5). У багатьох випадках втрата фертильності внаслідок самозапилення була 

настільки значною, що не було можливості отримати потомство у четвертій і п’ятій 

генераціях. Спостерігалось значне різноманіття отриманих сімей за 
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морфологічними, біологічними і господарськими ознаками [193]. 

Tran Van Lai у даному ракурсі проведено великий обсяг досліджень і 

встановлено інбредні ефекти для всіх важливих агрономічних (селекційних) ознак 

дводомних і однодомних конопель. У результаті близькоспорідненого 

розмноження спостерігалось скорочення вегетаційного періоду і зниження 

фертильності пилку. Відповідно скороченням вегетаційного періоду пояснюється 

зменшення вмісту волокна і, як наслідок – зменшення урожаю стебел, а від 

фертильності пилку залежить насіннєва продуктивність [331] 

Л. М. Горшкова досліджувала прояв ознаки вмісту канабіноїдних речовин у 

результаті спрямованого добору у поєднанні з довільно отриманими 

господарськими ознаками. Аналіз рослин показав, що їх висота протягом восьми 

поколінь мало змінювалася. Маса стебла і вміст волокна варіювали, але 

незначними чином. Особливо помітно з покоління в покоління зменшувалася 

кількість насінин (у 8–13 разів) і маса насіння (у 3–7 разів). Останнє автор пов’язує 

зі стерильністю, яка помітно підсилювалася з І4. Відмічені поява і поступове 

збільшення рослин з трилистими стебловими вузлами [38]. 

Згодом були проведені дослідження з виявлення рослин з аномальними 

ознаками, які виникають під впливом інбридингу. Так, М. Д. Мигаль констатує, що 

крайня форма близькоспорідненого розмноження (самозапилення) конопель 

викликає негативні явища у розвитку рослин [132]. Відмічено зменшення висоти і 

товщини стебла, підвищення компактності і масивності суцвіття, внаслідок чого 

посилюється ступінь полягання рослин. Спостерігається відмирання верхівки 

стебла. Якщо це відбувається на ранніх стадіях розвитку, то в нижній його частині 

виростають бокові гілки, які за висотою згодом можуть зрівнятися з рештою 

негіллястих рослин. Якщо ж верхівкова точка росту відмирає на пізніх стадіях 

онтогенезу, то стебло галузиться в зоні суцвіття. Листки стають дрібними, часто 

порушується їх симетричність розміщення на стеблі. Вищеплюються ранньостиглі 

і карликові форми. Зустрічається часткова або повна стерильність генеративних 

органів чоловічої і жіночої статі. Депресія у рості і розвитку рослин особливо 

відмічається у першому і другому поколіннях. У І3 зникають морфологічні аномалії 
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вегетативних органів, потомство вирівнюється за комплексом ознак [132]. 

Автор також провів детальні дослідження статі у самозапилених ліній. За 

його даними у середньому вищеплюється 3,50% матірки, 88,18% фемінізованих 

статевих типів однодомних конопель, 2,77% маскулінізованих статевих типів 

однодомних конопель і 5,55% плосконі у І1 сорту ЮСО 14 і 6,98, 72,25, 2,43 і 

17,74% відповідно у І1 рослин гібриду ЮСО 14 / ЮСО 16 [132]. Автор також 

доводить можливість гомозиготації ознаки однодомності шляхом використання 

самозапилення індивідуальних рослин декількох поколінь підряд. У іншому досліді 

у потомстві від самозапилення обліковано 7,01% МОК, 34,36% ОФМ, 35,44% 

СОФР, 11,11% ОФП, 8,6% ФП, 1,87% маскулінізованих статевих типів і 1,66% 

ПОК [128, 134].  

И. М. Лайко, В. П. Ситник, В. Г. Вировец [83] встановили факт пригнічення у 

рості і розвитку особин самозапилених ліній сортів ЮСО 45 і ЮСО 42 і виявили 

значне ураження рослин дендрофомозом, тобто в результаті близькоспорідненого 

розмноження знижувався імунітет конопель до хвороб. 

Найбільш пізній публікації з дослідження інбридингу у конопель, відомій 

нам, показано низьку польову схожість насіння самозапилених ліній першого і 

другого покоління, яку пов’язують з інбредною депресією. У наступних 

поколіннях В. А. Серков і Л. В. Климова спостерігали підвищення даного 

показника і диференціацію ліній за вмістом канабіноїдів і чоловічих рослин, за 

кількісними господарськими ознаками [167]. 

Аналіз наукових джерел засвідчує про неоднакову реакцію різних генотипів 

конопель на близькоспоріднене розмноження, яка проявляється різним рівнем 

депресії за тією чи іншою ознакою. Актуальність подальших досліджень впливу 

інбридингу на зміну біологічних і селекційних ознак однодомних конопель 

викликана необхідністю комплексності вивчення самозапилених ліній, наявністю 

нових унікальних сортів, вирівняних за основними селекційними ознаками і 

створених за умови невеликої кількості рослин на селекційних розсадниках, 

потребою у встановленні особливостей генетичного контролю ознак відсутності 

канабіноїдних сполук та стабільності однодомності з метою створення 
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гетерозисних гібридів конопель, урізноманітненні вихідного селекційного 

матеріалу, який відповідає вимогам сучасного виробництва тощо [141, 142]. 

Крім того, є цікаві дані E. Horkay про ступінь самозапилення однодомних 

конопель у вільно розмножуваній популяції. Автор вказує, що у такій популяції 

іноді спостерігається лише від 20 до 25% випадкових схрещувань (панміксія), тому 

що будова квіток полегшує і сприяє самозапиленню [272]. Цим можна пояснити 

інбредну депресію, помічену в сортів однодомних конопель, порівняно з сортами 

дводомних конопель [233]. 

Другий аспект обґрунтування теоретичних основ використання інбредних 

ліній пов’язаний із встановленням можливості отримання гетерозисного ефекту в 

результаті схрещування. 

У сучасній генетиці виділяють різні типи гетерозису [57]. Гіпотетичний 

гетерозис – перевага за ознаками гібридів першого покоління над середньою 

величиною обох батьківських форм, справжній (істинний) гетерозис – перевага 

гібридів першого покоління над кращою батьківською формою. За ступенем вияву 

гетерозису розрізняють трансгетерозис (рослини першого покоління перевищують 

не тільки батьківські форми, а й сорти та гібриди-стандарти) і цисгетерозис 

(перевищують лише батьківські форми). За спрямованістю виділяють позитивний і 

негативний гетерозис [57]. За функціональним вираженням (класифікація 

А. Густаффсона) буває репродуктивний, соматичний і адаптивний гетерозис. 

Також існують поняття: надмірний гетерозис – схрещування спричинює 

аномальний розвиток ознаки, що призводить до її надмірного вираження, такі 

організми стають не конкурентоздатними в природних умовах, але можуть бути 

використані у практичній діяльності людини; еугетерозис – спадкові структури, які 

його обумовлюють, успадковуються без розщеплення від покоління до покоління 

[57]. 

Біохімічні і генетичні механізми виникнення і розвитку гетерозису до цього 

часу остаточно не є обґрунтованими. Класичними теоріями гетерозису стали 

домінування (взаємодії сприятливих домінантних генів) і теорія наддомінування 

[43]. 
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У основі теорії домінування лежать уявлення, згідно з якими домінантність 

виникає в процесі еволюції; гени, які сприятливо діють на ріст і розвиток 

організму, стають домінантними і напівдомінантними, а гени, які діють 

несприятливо, – рецесивними. За цією теорією гетерозис пов’язаний з 

багатосторонньою дією домінантних генів, а саме: пригніченням можливої 

шкідливої дії своїх рецесивних алелів; адитивним ефектом у багатьох кількісних 

ознак, при цьому чим більше локусів з домінантними генами матиме гібрид, тим 

потужнішим буде його розвиток; неалельною взаємодією за типом 

комплементарності [43]. 

Теорія наддомінування пояснює ефект гетерозису алельною взаємодією генів 

у гетерозиготному стані. Основу цієї теорії складає положення про те, що у 

результаті взаємодії пари алелів в гетерозиготному стані гібрид повинен мати 

більшу потужність, порівняно з гомозиготними формами, як за домінантними, так і 

за рецесивними генами (АА < Аа > аа). Передбачається, що домінантний і 

рецесивний гени у гетерозиготі виконують дещо відмінні функції і тому взаємно 

доповнюють один одного. Неможливо отримати гомозиготу, яка була б так же 

потужно розвинена, як гетерозигота. Наддомінування може виникати і при 

взаємодії домінантного гену з рецесивним летальним алелем [43]. 

Гетерозис є дуже складним біологічним явищем, тому важко його повністю 

пояснити теоріями домінування і наддомінування [43]. У подальшому теорії 

гетерозису набули широкого розвитку, було висунуто низку доповнюючих і нових 

гіпотез, зокрема гіпотезу трансгресивного розщеплення, гіпотезу, за якою 

гетерозис є результатом епістатичної взаємодії, теорію компенсаторних комплексів 

генів, гіпотезу ядерно-цитоплазматичного гетерозису, мітохондріального 

гетерозису та ін. (аналітичний огляд цих генетичних концепцій гетерозису подають 

Е. В. Мадякин, В. В. Сюков у праці [90]). Була розроблена теорія генетичного 

балансу, за якою у результаті дії природного добору створилася збалансована 

генетична система, що контролює процес онтогенезу та забезпечує відтворення 

оптимального фенотипу. Певна ознака визначається сумарним ефектом різних за 

особливостями дії факторів, ефект гетерозису є результатом балансу багатьох 
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спадкових факторів і умов навколишнього середовища [211, 212]. 

Також зроблений висновок про вирішальний внесок у формування явища 

гетерозису епігенетичної мінливості. Проведені дослідження на кукурудзі 

підтверджують висунуту теорію епігенетичного балансу. Її суть полягає в тому, що 

у будь-якій сукупності факторів середовища генофонд популяції реалізує певну 

сукупність транскрибуємих послідовностей і регуляторних генів, що забезпечують 

оптимальну фізіологічну цілісність ценозу у часі і просторі з найменшими 

енергетичними затратами. Такий стан системи «генотип-середовище» і є 

епігенетичним балансом. При зміні будь-якого з елементів епігенотипу 

відбувається індукція експресії додаткових транскрипотонів, які забезпечують 

формування нового епігенетичного балансу. Дослідження підтверджують 

закономірність більш низького рівня внеску генотип-середовищних ефектів у 

формування кількісних ознак у гібридів, порівняно з гомозиготними формами [90, 

204]. 

Гетерозис, як біологічне явище, широко використовується у 

сільськогосподарській практиці, зокрема в селекції [181]. Не виняток становлять і 

коноплі посівні. Переважна більшість сортів створені методом гібридизації з 

наступним поліпшуючим сімейно-груповим добором, оскільки в результаті 

схрещування в одному організмі поєднуються ознаки, що мають найбільшу 

селекційну цінність і спостерігається перевищення батьківських форм за 

продуктивністю. 

Дводомна форма даної культури характеризується величезним різноманіттям 

сортів, еколого-географічних типів, які дуже відрізняються між собою 

біологічними властивостями та ознаками продуктивності, а вітрозапильність і чітка 

диференціація особин на жіночі і чоловічі, починаючи з фази бутонізації, 

дозволяють досить легко отримувати гетерозисні гібриди. На сучасному етапі 

аграрного виробництва сорти однодомних конопель повністю витіснили дводомні 

форми через можливість одночасного механізованого збирання стеблостою. Однак, 

у однодомних форм самозапилені лінії майже не використовувались (наявні лише 

епізодичні дані) і гетерозисні гібриди не створювались, оскільки цитоплазматична 
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чоловіча стерильність не була знайдена. Для створення однодомних конопель 

широко використовувався метод гібридизації за схемою: дводомні / однодомні // 

однодомні коноплі. Селекціонери досягли значних успіхів у створенні сортів 

однодомних конопель методом гібридизації однодомних форм з дводомними з 

наступним селекційним добором [2–4, 18, 44–46, 58–62, 147–149, 151, 156, 162, 

163, 172, 191, 192, 215, 216]. 

У дослідженнях Р. И. Каплуновой гібриди першого покоління за урожаєм 

насіння перевищували обох батьків на 35–70%, а за урожаєм стебел були 

однаковими з материнськими сортами дводомних конопель (схрещування зразків 

дводомних конопель південного еколого-географічного типу з сортом Південні 

однодомні) [58]. За тривалістю вегетаційного періоду гібриди усіх досліджуваних 

поколінь у більшості випадків наближались до порівняно скоростиглого сорту – 

Південні однодомні. Метод гібридизації дводомних конопель з однодомними 

виділено як перспективний для створення сортів, придатних для проведення 

одноразового механізованого збирання. При цьому доцільно використовувати 

зворотні схрещування як з батьківською формою, так і схрещувати гібрид першого 

покоління з іншим сортом [58]. 

А. И. Аринштейн і Г. А. Хренникова вказують, що у гібридів від триразового 

схрещування дводомної форми з однодомною збільшується кількість однодомних 

статевих типів, але спостерігається успадкування від батьківського компонента 

окремих негативних властивостей, тому селекційний добір потрібно вести, 

починаючи з ВС1 [4]. 

Було рекомендовано для отримання вихідного матеріалу за материнську 

форму використовувати дуже пізньостиглі сорти дводомних конопель з найбільш 

високим урожаєм волокна, а за батьківську – пізньостиглі високоволокнисті сорти 

однодомних конопель. У такому гібридному матеріалі висока продуктивність 

зберігається у ряді послідовних генерацій. Схрещування ж порівняно 

середньостиглих дводомних і однодомних форм не вело до гетерозисного ефекту 

за урожаєм соломи, а тільки за урожаєм волокна [60]. Також встановлено 

проміжний характер успадкування тривалості вегетаційного періоду [61]. 
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Г. С. Степанов провів досить широкий обсяг досліджень продуктивності 

гібридів першого покоління дводомних і однодомних форм. Гетерозисними вважав 

такі гібриди, які на достовірному рівні перевищували кращу батьківську форму за 

аналізованою ознакою, а сам гетерозис, як біологічне явище, – одним з резервів 

підвищення урожайності й якості продукції конопель [192]. Ефект гетерозису в 

міжсортових гібридів спостерігався лише за урожаєм насіння, найкращим при 

цьому виявився варіант Глухівські 10 / ЮСО 1. Відносно найкращої батьківської 

форми він досягав 38,5%. Найбільше значення при цьому у структурі урожаю мали 

ознаки «маса насіння з однієї рослини» і «маса 1000 насінин». За урожаєм волокна 

і насіння прояву гетерозису не було виявлено, 57,2% гібридів мали рівні показники 

з кращою батьківською формою за урожаєм соломи і 42,8% – за урожаєм волокна, 

решта комбінацій характеризувались проміжним успадкуванням ознак, і, навіть, 

нижчими показниками за батьківські форми. Цікаво, що варіація урожайності по 

роках у одностатевих гібридів конопель значно нижча від батьківських форм, тобто 

гібриди є більш стабільними при дії несприятливих умов навколишнього 

середовища [192]. 

Г. А. Хренникова вказує на досить важливі моменти методології створення 

сортів однодомних конопель шляхом гібридизації дводомних форм з 

однодомними, зокрема, індивідуальний і сімейно-груповий добір однодомних 

рослин розпочинали з потомства бекросів (повторне схрещування з однодомною 

формою) з наступною їх оцінкою за прямими ознаками: масою стебел, масою 

волокна і вмістом волокна в стеблах; сім’ях систематично видаляли небажані 

статеві типи [216]. Важливо, що протягом вегетаційного періоду проводився облік 

вибракуваних рослин за статевими типами, а під час збирання встановлювалася 

кількість однодомних особин, що залишилися. Таким чином, проводилася значна 

робота зі стабілізації ознаки однодомності. Створений у результаті сорт ЮСО 4 

перевищував районований ЮС 6 на 17,2–22,0% за урожаєм стебел, на 13,5–18,8% 

за урожаєм волокна і на 32,5 за урожаєм насіння [216]. 

Проведені спеціальні дослідження свідчили про перспективність 

використання інцухт-методу для створення гетерозисних одностатевих гібридів та 
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нового вихідного матеріалу в селекції однодомних конопель. При лінійносортовій 

гібридизації у ролі материнської форми використовували інбредні лінії сортів 

дводомних конопель (запилення матірки пилком плосконі з однієї сім’ї), у ролі 

батьківських – сорт однодомних конопель; при сортолінійній гібридизації 

материнською формою слугували сорти дводомних конопель, а батьківською – 

самозапилені лінії сортів однодомних конопель. Використовували І3–І8. 

Міжсортові гібриди у F1 перевищували обидві батьківські форми лише за урожаєм 

насіння, а за урожаєм соломи – лише сорти однодомних конопель. Лінійносортові і 

сортолінійні гібриди у 10 з 94 досліджуваних комбінацій перевищували обох 

батьків за урожаєм соломи, волокна і насіння [62]. 

Г. И. Сенченко, В. Г. Вировец, И. И. Щербань визнали міжсортову 

гібридизацію дводомних форм з однодомними основним методом створення сортів 

однодомних конопель. Автори зазначають, що гібриди зворотних схрещувань з 

батьківською формою не можна вважати однодомними коноплями, оскільки 

популяція представлена рядом поліморфних статевих типів. Гібридний матеріал 

потребує ретельної селекційної роботи у напряму підвищення продуктивності і 

статевої однорідності. За даною методикою було створено сорти ЮСО 19 і 

ЮСО 21, які у свій час були кращими за поширений сорт ЮСО 1. При цьому 

дводомна форма конопель виступала донором високого вмісту волокна в стеблах і 

життєздатності [163]. 

М. И. Логинов, В. П. Ситник вивчали можливість отримання простих і 

складних гібридів з високою продуктивністю і зниженням затрат праці при 

отриманні гібридного насіння. Встановлений ефект гетерозису у простого гібриду 

Глухівські 10 / ЮСО 14 показав, що рослини F1 перевищували батьківські форми 

за урожаєм насіння на 35,9–90,0, соломи – 21,6–43,0, волокна – 12,7–52,2%. У F2 

ефект гетерозису знижується. Складні гібриди Глухівські 10 / ЮСО 14 // ЮСО 31 і 

Глухівські 10 / ЮСО 14 // ЮС 9 поступались простому гібриду і не перевищували 

батьківські форми. Крім того, для отримання високопродуктивних простих 

міжсортових гібридів другого покоління у системі насінництва необхідні додаткові 

затрати на проведення сортових прополок чоловічих рослин [172]. 
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Навіть, в сучасній селекції конопель використовується гібридизація 

дводомних форм з однодомними [166, 198, 202, 235], в т.ч. і на основі встановлення 

ефектів ЗКЗ і СКЗ [202]. При цьому Т. И. Сухорада відмічає, що найбільш 

вираженим є гетерозис за насіннєвою продуктивністю. За даною ознакою гібриди 

перевищують у 1,5–2,2 разу материнські форми і у 1,5–1,7 разу батьківські. У 

гібридів другого покоління існувала тенденція до зниження показників 

продуктивності. Важливо, що сильніше гетерозис проявився і зберігся у бекросів, 

які були отримані від схрещування високопродуктивних сортів, а не 

продуктивного і низькопродуктивного [202]. 

В. Г. Вировець, І. М. Лайко, В. М. Кабанець [29] та М. Д. Мигаль [113] 

правомірно пояснюють збільшення урожаю насіння у гібридів першого покоління 

у порівнянні з батьківськими формами наслідками статевої одноманітності 

популяції, яка складається майже із 100% матірки, зазначаючи, що багато 

дослідників помилково сприймали більший урожай насіння за прояв гетерозису. 

Цей статевий тип має найбільшу масу насіння у порівнянні з іншими статевими 

типами однодомних конопель. У популяцію сорту дводомних конопель входить 

50% плосконі, яка жіночих квіток і відповідно насіння не формує, тому 

унісексуальний гібрид завжди матиме вищу продуктивність за насінням. Зміна 

статевої структури у наступних поколіннях в бік однодомності призводить до 

зниження насіннєвої продуктивності [29, 113]. Однак, ми вважаємо, що певний 

гетерозисний ефект у даному випадку також матиме місце, оскільки схрещуються 

генотипово відмінний матеріал і, навіть, географічно віддалені типи, але він не 

такий, як здається на перший погляд. 

На сучасному етапі розвитку селекції і потреб виробництва гібридизація 

дводомних форм конопель з однодомними не є цілком прийнятною, хоча вона 

досить проста у техніці проведення схрещувань. Справа в тому, що отримані таким 

чином гібриди практично дуже важко довести до рівня світових вимог з 

однодомності і повної відсутності канабіноїдних сполук, селекційний процес стає 

досить тривалим. Останнім часом проводиться гібридизація виключно за схемою 

однодомні / однодомні коноплі. При цьому спостерігається деяке звуження 
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генетичної різноманітності вихідного матеріалу, хоча і доведена висока 

ефективність гібридизації на рівні окремих елітних рослин визначеного статевого 

типу [186]. 

Про гібридизацію самозапилених ліній однодомних форм конопель з метою 

отримання гетерозисного ефекту нам відома лише одна праця [83]. И. М. Лайко, 

В. П. Ситник, В. Г. Вировец вивчено ознаки продуктивності міжлінійних гібридів 

(використано І3–І6 сортів ЮСО 42 і ЮСО 45) і виявлено у деяких з них гетерозис за 

насіннєвою продуктивністю і висотою рослин. Такі гібриди можуть бути джерелом 

нового вихідного матеріалу, стабілізованого за рядом ознак у результаті 

інбридингу, але при цьому виникає потреба для проведення добору у напряму 

зниження канабіноїдних сполук (їх вміст зріс від 1 до 15 балів) [83]. 

Отже, дослідження ефективності використання інбридингу для створення 

нового вихідного матеріалу однодомних конопель так і не стало предметом 

окремого спеціального вивчення, у науковій літературі описані лише окремі 

епізодичні дані, дослідження проведені досить поверхово. У той же час 

спираючись на досвід селекції інших перехреснозапильних культур методологічні 

положення генетики і концепції гетерозису, дієвим методом створення й 

урізноманітнення вихідного селекційного матеріалу однодомних конопель може 

стати саме використання самозапилених ліній з подальшою їх гібридизацією, які в 

процесі інбридингу диференціюються за рядом цінних ознак. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Останнім часом культура конопель спеціалізується за напрямами 

господарського використання, тому виникає потреба у новому селекційному 

матеріалі та сортах для задоволення вимог виробництва; дієвим методом створення 

й урізноманітнення вихідного селекційного матеріалу однодомних конопель може 

стати використання самозапилених ліній, які в процесі інбридингу 

диференціюються за рядом цінних ознак, з подальшою їх гібридизацією, у 

результаті чого відбувається формотворення унікальних генотипів. 
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2. Актуальності набуває питання експериментального удосконалення методів 

ідентифікації канабіноїдних сполук у селекційних цілях, виявлення 

закономірностей прояву ознак наявності та вмісту канабіноїдів, розробки 

теоретичних і практичних основ використання інбридингу та сортолінійної, 

лінійносортової і міжлінійної гібридизації при створенні сортів без психотропних 

властивостей, що не стало предметом окремого наукового дослідження. 

3. Окремої уваги заслуговує започаткування нового напряму в селекції 

конопель – медичного, обґрунтування методичних основ селекції конопель з 

підвищеним вмістом непсихотропних канабіноїдів і відсутністю (низьким вмістом) 

ТГК на основі вивчення внутрішніх та зовнішніх факторів детермінації зміни 

вмісту канабіноїдів, кореляційних зв’язків між ними, успадкування тощо. 

Основні узагальнення аналізу наукових джерел подано в оглядових працях 

[140–144]. 
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РОЗДІЛ 2 

УМОВИ, МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1 Умови проведення досліджень 

 

Польові дослідження проводили на експериментальній базі Інституту 

луб’яних культур НААН, яка знаходиться у м. Глухів Сумської обл., 

розташованому у північно-східній частині України в межах найбільш низинної 

ділянки Українського Полісся на південній межі зони мішаних лісів біля берегів 

річки Есмань, яка входить до басейну Дніпра. Висота над рівнем моря – 166 м. 

Географічні координати місцевості: 51°39' північної широти і 33°59' східної 

довготи. 

Ґрунти селекційно-насінницької сівозміни, де проводились дослідження, – 

темно- і світло-сірі лісові, слабко опідзолені суглинки грудкувато-зернистої 

структури, утворені на моренній глині. Глибина залягання ґрунтових вод досягає 

15–18 м. Агрохімічні показники орного горизонту ґрунту наступні: рН сольової 

витяжки 6,3–6,5, гідролітична кислотність – 2,87–3,77 мг-екв. / 100 г ґрунту, 

ступінь насиченості основами – 82,5–85,5%, вміст гумусу – 3,3–3,7%, вміст 

Нітроґену загального – 0,16–0,22%, вміст рухомих форм Фосфору (у формі Р2О5) і 

Калію (у формі К2О) 11,9–12,5, 4,95 мг / 100 г ґрунту відповідно. Ґрунти хоча й 

відзначаються родючістю, для отримання високих врожаїв конопель необхідне 

внесення органічних та/або мінеральних добрив. 

Клімат зони проведення досліджень помірно континентальний з помірно 

холодними зимами і теплим літом. Згідно даних метеостанції «Глухів», 

розташованої в районі дослідних полів інституту, сума ефективних температур 

становить 2300–2500°С, середньорічна кількість опадів – близько 650 мм, 

гідротермічний коефіцієнт – 1,2–1,3. Тривалість періоду зі сталим сніговим 

покривом складає 110–115 діб, тривалість періоду із середньодобовою 

температурою повітря вище 0°С – 230–235 діб, вище 10°С – 145–150 діб, вище 

15°С – 110–115 діб. За середніми багаторічними даними, сніг починає танути 
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8 березня, повністю сходить сніговий покрив 24 березня; дати весняного 

відтаювання ґрунту наступні: середнє – 13 квітня, раннє – 28 березня, пізнє – 

23 квітня. Середня температура ґрунту на глибині 10 см за багаторічними даними 

складає в І декаді квітня 2,4–2,9°С, ІІ – 13–17°С, ІІІ – 13–21°С. Весняні заморозки 

найпізніше можуть спостерігатися в ІІ і ІІІ декаді травня, осінні заморозки 

найраніше можуть наставати у І декаді вересня. Польові роботи зазвичай 

розпочинаються 10 квітня, при ранній весні – 1 квітня, при пізній – 20 квітня. 

Кліматичні умови за кількістю тепла, світла й вологи цілком сприятливі для 

вирощування зернових, технічних і олійних культур. 

Роки досліджень (2009–2019) характеризувались різноманітними погодними 

умовами, що дозволило провести всебічну оцінку селекційного матеріалу конопель 

(рис. 2.1–2.3). 

У середньому за 11 років температура повітря протягом вегетаційного 

періоду на 1,5–2,1°С була вищою за середню багаторічну, яка становить 7,1 у 

квітні, 14,2 у травні, 17,2 у червні, 18,3 у липні, 17,5 у серпні і 12,4°С у вересні. 

Найбільш спекотними були 2010, 2012 і 2018 рр., середньомісячна температура 

повітря у липні 2010 р. склала 24,8°С, що на 6,5°С вище за середню багаторічну, а 

у серпні цього року – 23,7°С, що на 6,2°С вище за середню багаторічну. Надмірно 

висока температура повітря в період інтенсивного росту (ІІІ декада травня, 

червень, І і ІІ декади липня) негативно впливала на формування урожаю біомаси і 

ознак волокнистості конопель. 

Примітно, що у середньому за 11 років сумарна кількість опадів за місяць на 

3–19 мм була нижчою за середню багаторічну, що разом з підвищеною 

температурою повітря могло мати негативну дію на ріст і розвиток конопель, 

зокрема незначна кількість опадів у липні в період масового цвітіння і у серпні 

місяці в період формування плодів у сукупності з високою температурою повітря 

негативно впливали на урожайність конопель за насінням. Найменше опадів було у 

квітні, що не сприяло дружнім сходам. Найбільш посушливими були 2010, 2015 і 

2017 рр., надмірно вологими – 2013 і 2016 рр.  
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Рисунок 2.1 – Середньомісячна температура повітря у роки досліджень у 

порівнянні з середньою багаторічною, °С 
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Рисунок 2.2 – Середньомісячна кількість опадів у роки досліджень у 

порівнянні з середньою багаторічною, мм 
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Рисунок 2.3 – Середньомісячна відносна вологість повітря у роки досліджень 

у порівнянні з середньою багаторічною, % 

 

Крім того, спостерігався нерівномірний розподіл атмосферних опадів як 

протягом місяця, так і протягом вегетаційного періоду конопель. Наприклад, 

повністю були відсутніми опади у квітні 2009 р. (0 мм), незначна їх кількість 

випала у серпні 2015 р., вересні 2016 р., серпні 2018 р. і серпні 2019 р. (3,2, 2,2, 0,8 і 

9,9 мм відповідно). Більшу ніж удвічі кількість опадів від норми спостерігали у 

вересні 2013 р. (105,3 за середньої багаторічної 48 мм) і травні 2015 р. (131,5 за 

середньої багаторічної 58 мм). 

Різких коливань відносної вологості у роки досліджень за окремими 

вийнятками (у бік зменшення) не спостерігалось. Крім квітня і серпня, даний 

показник на 2–5% був вищим за середню багаторічну. 

Загалом, за комплексом абіотичних чинників середовища для нормального 

росту, розвитку рослин і формування урожайності даної культури, прояву 

потенційних можливостей сортів сприятливими були 2011–2014, 2016 і 2017 рр. 
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2.2 Матеріал та методика проведення досліджень 

 

У дослідженнях використано низку сортів конопель однодомної форми, 

зокрема ЮСО 14, ЮСО 31, Гляна, Глухівські 58 (Вікторія), Миколайчик, Глесія, 

Глухівські 51, Глухівські 46, які належать до середньоєвропейського еколого-

географічного типу (вважаємо, що до цього часу вживана назва 

«середньоросійські» є дещо застарілою і за суттю не охоплює весь ареал 

вирощування даного типу конопель); Золотоніські ЮСО 11, Золотоніські 15, Ніка 

південного типу; сорт конопель дводомної форми Єрмаківські місцеві, який 

належить до північного типу; а також колекційні зразки різного генетичного і 

територіального походження. У всіх досліджуваних сортів і зразків вміст ТГК був 

нижче дозволеної законодавством норми, яка згідно з «Переліком наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 06.05.2000 р. № 770 з наступними змінами, становить 0,08%. 

Нижче подамо походження основних сортів-об’єктів дослідження і джерела 

вихідного матеріалу. 

Сорт Гляна є сортом-стандартом для середньоєвропейського еколого-

географічного типу. Створений методом сімейно-групового добору із сорту 

ЮСО 31 у напрямах підвищення продуктивності (урожаю стебел, волокна і 

насіння), стабілізації ознаки однодомності та подальшого зниження вмісту 

канабіноїдних сполук. 

Сорт Глухівські 58 (Вікторія) є результатом добору рослин із сорту ЮСО 31 

зі зближеними строками початку цвітіння чоловічих та жіночих квіток у суцвітті 

(що зменшує ймовірність запилення ОФМ пилком ПОК) з метою стабілізації 

ознаки однодомності в потомстві. З сортом проведена значна селекційна робота на 

майже повну елімінацію усіх компонентів канабіноїдних сполук. 

Сорт Глесія створено методом сімейно-групового добору із сорту Глера 

(родовід якого включає сорти ЮСО 42 і ЮСО 45) у напрямі підвищення насіннєвої 

продуктивності при збереженні рівня урожайності інших цінних господарських 

ознак. 
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Сорт Глухівські 51 одержано шляхом складної гібридизації сортів дводомних 

і однодомних конопель за схемою ЮС 8 / ЮСО 46 // ЮС 22 / ЮСО 45 з наступним 

сімейно-груповим добором на підвищення продуктивності, особливо урожаю 

стебел і волокна, і зниження вмісту канабіноїдних сполук. Є рекордсменом серед 

сучасних сортів конопель за вмістом волокна (може досягати 39,5%). 

Сорт Золотоніські 15 створено методом сімейно-групового добору у 

напрямах підвищення продуктивності і зниження вмісту ТГК із сорту 

Золотоніські 13. Є сортом-стандартом для південного еколого-географічного типу. 

Для визначення вмісту канабіноїдних сполук використовували зразки, взяті 

під час обмолоту рослин конопель у фазі повного дозрівання (BBCH 89), 

вирощених у польових умовах в розсаднику оцінки, а для встановлення динаміки 

накопичення зазначених речовин – у різні фенологічні фази. З кожної ділянки 

площею 1 м
2
 відбирали об’єднаний зразок рослинного матеріалу, а з метою 

встановлення варіаційних характеристик за даною ознакою відбирали зразок з 

кожної рослини певного варіанту (вибірка 20 шт.), які висушували і зберігали за 

температури лабораторії. 

Одне із завдань досліджень – удосконалення методів ідентифікації 

канабіноїдних сполук (якісна, напівкількісна та кількісна оцінка їх наявності та 

вмісту) з селекційною метою у сортів технічних (промислових) конопель, тому 

особливості методики проведення даних аналізів вказано під час викладу 

результатів досліджень, у решти випадків якісну оцінку (експрес-аналізи) 

здійснювали за методикою М. М. Сажко и др. [8], напівкількісну – за методикою 

В. Г. Вировца и др. [9]. 

Кількісну оцінку вмісту канабіноїдних сполук проводили наступним чином. 

Перед проведенням аналізу зразки висушували до постійної маси за температури 

105°С у сухожаровій шафі, подрібнювали до порошкоподібного стану з 

використанням лабораторних каліброваних сит та ретельно перемішували. Проби 

відбирали у 2-х повтореннях масою 0,5 г і додавали 5 мл метанолу (співвідношення 

рослинний зразок : екстрагент становило 1 : 10), тривалість екстракції – 24 год 

(якщо в тексті не вказано інше), після чого екстракт фільтрували з використанням 
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паперового фільтра. У отриманих в результаті пробопідготовки метанольних 

екстрактах рослинних зразків конопель визначали кількісний вміст 

3-х канабіноїдних сполук – КБД, ТГК і КБГ. Досліджували методом газорідинної 

хроматографії на хроматографі з детектуванням. Умови хроматографування: 

– прилад – HP 6890 Series GC System, serial № US00008158; 

– капілярна колонка – Agilent Technologies 19091J-413 (HP-5), довжина – 

30 м, діаметр – 0,320 мм, фаза – 0,25 мкм, SN: USN493366H, постійний потік – 

1,5 мл/хв, газ-носій – гелій; 

– інжектор – автоінжектор 7683, Split 20 : 1, температура випарника – 

Т = 250 °C; піч – Тпоч = 100 °С, тримати 2 хв, нагрівання – 15 °С/хв, Ткін = 280°С, 

тримати 11 хв; 

– детектор – полум’яно-іонізаційний; 

– проба – 1,0 мкл. 

Ідентифікацію сполук здійснювали за часом утримання. Концентрацію 

канабіноїдів визначали методом внутрішнього стандарту, яким слугував метиловий 

ефір стеаринової кислоти (розчин в етилацетаті, концентрація – 0,392 % проби), на 

основі обробки програмою даних Chemstation співвідношення площі 

хроматографічних піків внутрішнього стандарту і сполук, що ідентифікуються. 

Обробку рослин конопель водними розчинами фітогормонів, вітамінів та 

інших фізіологічно активних речовин проводили у фазу масової появи бутонів 

чоловічих квіток (BBCH 55) та в окремих варіантів ще й у фазу повного цвітіння 

(BBCH 65) за схемою: 

1) контроль (обробка дистильованою водою); 

2) аскорбінова кислота (С) 80 мг/м
2
, двократна обробка; 

3) нікотинова кислота (РР) 40 мг/м
2
, двократна обробка; 

4) бурштинова кислота (БК) 40 мг/м
2
, двократна обробка; 

5) 1-нафтилоцтова кислота (НОК) 2 мг/м
2
; 

6) індол-3-оцтова кислота (ІОК) 20 мг/м
2
; 

7) 2,4-дихлорфеноксиоцтова кислота (2,4-Д) 2 мг/м
2
; 

8) кінетин (КІН) 1 мг/м
2
; 
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9) 6-бензиламінопурин (БАП) 4 мг/м
2
; 

10) гіберелова кислота (ГК3) 10 мг/м
2
. 

Гібридизацію рослин і створення синтетичних популяцій проводили в умовах 

вегетаційного будинку з використанням групових тканинно-плівкових ізоляторів 

(рис. 2.4), самозапилення рослин – з використанням індивідуальних ізоляторів з 

агроволокна або тканино-плівкових (особливості методики проведення цих 

дослідів і схеми схрещувань є частиною розробки нової методики, їх вказано під 

час викладу результатів досліджень). 

 

    

1                                                               2 

Рисунок 2.4 – Штучна ізоляція конопель у вегетаційному будинку (1) та 

конкурсне сортовипробування (2) 

 

Кастрацію чоловічих квіток здійснювали вручну або з використанням 

хімічних гаметоцидів. У ролі гаметоцидів використали наступні сполуки: 

1,3-дибромпропан – С3H6Br2, дибутилфталат – С6Н4(СО2С4Н9)2 і етефон (синонім – 

етрел та ін.) – ClСН2СН2Р(О)(ОН)2 (розчин 2-хлоретилфосфонової кислоти 480 г/л). 

Одноразову чи дворазову обробку рослин конопель (вибірка – 60 особин для 

кожного варіанту) здійснювали вранці у суху безвітряну погоду у фази: BBCH 15, 

BBCH 55 і BBCH 61. Залежно від варіанта досліду застосовували водні розчини з 

концентрацією 2,0% 1,3-дибромпропану, 0,5, 1,0 і 2,0% дибутилфталату, 0,3 і 

0,6% етефону (тобто 1440 і 2880 мг/л 2-хлоретилфосфонової кислоти) і дозою 
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30 мл робочого розчину на 1м
2
. Дибутилфталат майже не розчинний у воді, тому 

перед обприскуванням рідини інтенсивно струшували, отримуючи таким чином 

емульсію. Контрольний варіант обробляли дистильованою водою. Вплив 

гаметоциду на ріст і розвиток конопель визначали за зміною основних селекційних 

ознак. При цьому формування насіннєвої продуктивності відбувалося без 

просторової ізоляції за умови вільного цвітіння необробленого контрольного 

варіанту і оточуючого селекційного матеріалу. 

Вивчення основних селекційних ознак вихідного матеріалу проводили у 

розсаднику оцінки при площі живлення 30 х 5 см (розмір ділянки 1,5 х 0,6 м) у 

порівняні з сортом-стандартом, батьківськими чи вихідними формами за 

загальноприйнятими методиками В. Г. Вировца и др. [9] та Г. И. Сенченка и др. [7]. 

Облік статевих типів проводили у фазу BBCH 67-71. Рослини збирали у фазу 

BBCH 87, висушували і обмолочували, визначали загальну довжину стебла (або 

висоту рослин), технічну довжину стебла (довжина від кореневої шийки до першої 

гілки суцвіття), довжину і форму суцвіття, діаметр стебла (на середині технічної 

довжини стебла), масу стебла, масу волокна, вміст волокна, масу насіння, масу 

1000 насінин, ступінь пошкодження шкідниками і ураження хворобами, вміст 

канабіноїдів та ін. Вибірка – 20 шт. для кожного селекційного номера (сім’ї), 

кількість аналізованих номерів певного варіанту самозапилення, схрещування, 

синтетичної селекції тощо – не менше трьох, стать визначали у всіх рослин. 

Фенологічні спостереження проводили за шкалою [13], яка, власне, і була 

розроблена (адаптована до культури конопель) в ході проведення досліджень. 

Для анатомічного аналізу поперечного зрізу стебла відбирали стебла 

карликових рослин сорту Глухівські 58 (вміст волокна 12–13%), типові (нормально 

розвинені) рослини сортів Глухівські 48 (вміст волокна 29–30%) та Єрмаківські 

місцеві (вміст волокна 12–1 %). Площа живлення рослин 10 х 5 см. У дослідженнях 

була використана відома методика досліджень анатомічних структур стебел 

Н. С. Воронина [2]. З кожного стебла рослин конопель на рівні ІІ та IV міжвузля 

робили відрізок довжиною 2–3 см. Відрізки поміщали на 10 діб в розчин рівних 

частин етанолу, дистильованої води та гліцеролу для пом’якшення тканин стебла. 
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Потім їх виймали з розчину на фільтрувальний папір, щоб позбавити решток 

розчину. За допомогою гострого леза робили поперечні зрізи, готували тимчасові 

анатомічні препарати. Аналіз анатомічних структур стебел конопель проводили 

при збільшенні в 600, 300 та 75 разів. Виміри здійснювали за допомогою окуляр-

мікрометра з умовними поділками, які потім переводили в мікрони (мкм). 

Проводили по 10 вимірювань з кожного окремого стебла, зокрема, встановлювали: 

розміри (довжину, ширину) первинних (тангентальний і радіальний напрямки) та 

вторинних клітин елементарних волокон, товщину шарів елементарних волокон 

(первинних, вторинних), товщину деревини. Для вивчення анатомічної будови 

поперечного зрізу стебла у сортів, самозапилених ліній (І3–І7) синтетичних 

популяцій у фазі BBCH 87 з IV або V міжвузля стебел з однаковим діаметром 

брали сектори кори з деревиною, які поміщали у дистильовану воду, і протягом 1–

3 год готували тимчасові анатомічні препарати. Проводили по 30 вимірювань 

кожного сорту чи самозапиленої лінії. Для встановлення взаємозв’язку між 

розмірами волокнистих структур на поперечному зрізі стебла і урожайністю за 

волокном визначали його масу, при цьому волокно з кожної рослини виділяли 

методом теплового біологічного мочіння стебел. 

Вміст олії в насінні визначали з використанням екстрактора Сокслета 

(органічний розчинник – диетиловий ефір) за масою знежиреного залишку за 

модифікованою методикою С. В. Рушковского [10]. 

Конкурсне сортовипробування проводили за «Методикой государственного 

сортоиспытания сельскохозяйственных культур» [5] та [6] (див. рис. 2.4). 

Гібридологічний аналіз здійснювали за методикою М. М. Тихомировой [11], 

коефіцієнт домінування ознак у гібридів F1 визначали за формулою G. M. Beil, 

R. E. Atkins [12], домінування вважали частковим, якщо коефіцієнт менше 0,5, 

напівдомінуванням – дорівнює 0,5, неповним – близький до 1, але менший, повним 

– дорівнює 1, наддомінуванням – більше 1. Величину гіпотетичного та істинного 

гетерозису розраховували за практикумом З. В. Абрамовой, О. А. Карлинского [1]. 

Комбінаційну здатність визначали за посібником П. П. Литуна, Н. В. Проскурнина 

[4]. Ефекти загальної комбінаційної здатності (ЗКЗ) і варіанси специфічної 
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комбінаційної здатності (СКЗ) встановлювали в системі повних топкросів. За 

материнські форми були використані по дві відмінні самозапилені лінії і по дві 

відмінні лінії (селекційні сім’ї) сортів Глухівські 58, Глесія, Золотоніські 15, які 

схрещували з двома сортами-тестерами Глухівські 51 і Гляна. Потомство F1 за 

основними селекційними ознаками аналізували у розсаднику оцінки. 

Статистичну обробку даних (характеристика вибірки за середнім 

арифметичним, похибкою вибіркової середньої, коефіцієнтом варіації, 

встановлення кореляційно-регресійних залежностей та достовірності різниці за 

t-критерієм Стьюдента, використання χ
2
–критерію К. Пірсона тощо) проводили 

згідно методики польового досліду Б. А. Доспехова [3] та із застосуванням ППП 

“ОСГЭ” (П. Литун, А. Белкин, А. Белянский, 1992, 1993 гг.). 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Роки досліджень характеризувались різноманітними погодними умовами, 

зокрема відхиленнями середньомісячних показників температури повітря і 

кількості опадів, що дозволило провести всебічну оцінку селекційного матеріалу 

конопель. 

2. У роботі використано сучасні сорти, колекційні зразки непсихотропних 

конопель та низку методів дослідження – загальнонаукові, спеціальні селекційні, 

польові, гібридологічні, лабораторні, математичної статистики, що дало змогу 

теоретично узагальнити і знайти нове вирішення важливої наукової проблеми. 

Основні результати даного розділу опубліковані в праці [13]. 
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РОЗДІЛ 3 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 

КАНАБІНОЇДНИХ СПОЛУК КОНОПЕЛЬ У СЕЛЕКЦІЙНИХ ЦІЛЯХ 

 

Залишаючись цінною волокнистою культурою, промислові коноплі все 

більше використовують у насіннєвому, олійному, целюлозному, біоенергетичному 

і медичному напрямах. Особливий попит виник на так звані медичні коноплі – 

сорти з підвищеним вмістом непсихотропних канабіноїдів (КБД, КБГ, КБН, КБХ 

тощо) за одночасної відсутності чи мінімальних кількостях наркотичного ТГК 

(вміст якого згідно чинного законодавства України не повинен перевищувати 

0,08%). У зв’язку з цим постала потреба в удосконаленні методів ефективної 

діагностики канабіноїдів, оскільки існуючі методики оцінки даних речовин у 

селекційних цілях не в повній мірі є ефективними при доборах на збільшення 

вмісту окремої сполуки, здебільшого вони дієві при елімінації усіх компонентів 

канабіноїдів. 

На різних етапах селекційного процесу та залежно від мети, яку ставить 

дослідник, використовують різні типи оцінки: 

– якісну (виявлення наявності чи відсутності канабіноїдних сполук); 

– напівкількісну (дозволяє не лише ідентифікувати окремі сполуки у суміші 

канабіноїдів шляхом тонкошарової хроматографії (ТШХ), а й порівняти їх 

кількість за бальною шкалою відносно еталон-свідку); 

– кількісну (за допомогою газорідинної хроматографії (ГРХ), що дає 

можливість встановити кількість певної речовини у рослинному зразку). 

 

3.1 Удосконалення якісної оцінки канабіноїдних сполук 

 

Застосування експрес-методу визначення наявності канабіноїдних сполук у 

конопель до цвітіння в польових умовах дозволяє виявити і видалити рослини з 

наявністю цих речовин, чим забезпечити цілеспрямоване перезапилення генотипів 

на селекційних розсадниках з повною відсутністю канабіноїдів, або здійснювати 
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пошук рослин з наявністю непсихотропних компонентів при створенні вихідного 

матеріалу медичного напряму, що суттєво прискорює селекційний процес. 

У основу відомих експрес-методів якісної оцінки рослин конопель на 

наявність канабіноїдів покладено одночасне проведення екстракції канабіноїдів з 

рослинної тканини етанолом з їх якісною реакцією з барвником тривким синім Б на 

хроматографічних пластинах або фільтрувальному папері у присутності натрій 

карбонату [7, 11, 13]. У свій час використання даних способів у поєднанні з 

методами селекційного добору сприяли зниженню рівня канабіноїдних сполук та 

створенню вперше у світовій практиці низки нових сортів конопель, які вже не 

несли соціальної загрози як джерело психотропних сполук, а відтак збереженню 

цілої галузі сільськогосподарського виробництва як такого. 

На сучасному етапі розвитку коноплярства значно зросли вимоги до 

кількісного та якісного складу канабіноїдних речовин, тому відомі методики 

проведення експрес-аналізу і потребують певного удосконалення. З цієї позиції 

недоліком є використання хроматографічних пластин для прояву кольорової 

реакції, на яких можна розмістити незначну кількість рослинних висічок (16 шт.), і 

які мають досить високу вартість. Також кількість барвника тривкого синього Б 

для приготування робочого розчину визначається окомірно, що не дає можливості 

достовірно оцінювати матеріал за досліджуваною ознакою чи порівнювати 

рослини між собою, при цьому не використовується й еталон-свідок [7]. За іншим 

способом рослинні зразки хоча і порівнюються за інтенсивністю забарвлення, 

однак маса еталон-свідка (з заданим вмістом канабіноїдів окремо для різних 

еколого-географічних типів) і барвника в польових умовах визначаються теж 

окомірно. Часто отримані результати будуть недостовірними, оскільки однакова 

для всіх зразків концентрація розчину барвника і співвідношення «рослинний 

зразок : розчинник» не дотримана [11]. Дані прийоми не доцільно застосовувати 

для зразків зі значно зниженим вмістом канабіноїдних сполук чи повною 

відсутністю, тому що вибрана досить висока концентрація розчину барвника – 0,1–

0,2%, при якій будуть давати характерне червоне забарвлення (чи червоне з 

відтінками) не лише КБД, ТГК, КБН, а й інші, подібні до канабіноїдів, фенольні 
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сполуки. Інтенсивність забарвлення не порівнюється з еталон-свідком. 

Використання 5–10 крапель розчину тривкого синього Б на один зразок приводить 

до розтікання екстракту на значну площу (більше 400 мм
2
) [13].  

Нами було удосконалено спосіб оцінки рослин сучасних промислових 

конопель на наявність канабіноїдів, за яким зразки аналізували в однакових 

експериментальних умовах, використовували оптимальну концентрацію барвника і 

кількість еталон-свідка для забезпечення однакової дії розчину на зразки, що 

відрізняються різним вмістом канабіноїдних сполук. Такий підхід повинен 

підвищити точність і достовірність оцінки селекційного матеріалу експрес-

методом до цвітіння конопель в польових умовах і дати змогу добирати рослини не 

лише з відсутністю, а й високим вмістом непсихотропних канабіноїдів на ранніх 

(початкових) етапах селекції медичних конопель, що зменшує обсяг матеріалу для 

аналізу методом ТШХ чи ГРХ при пошуку бажаних генотипів [12]. 

Були запропоновані, відпрацьовані і перевірені на практиці спосіб 

проведення якісної реакції зі спиртовим розчином барвника тривкого синього Б і 

оцінка рослин конопель на наявність канабіноїдів за зміною інтенсивності 

забарвлення в зоні дифузії екстракту, згідно яких використовували 5 мл 0,04% 

розчину барвника тривкого синього Б в етанолі, для його приготування наважки 

заздалегідь готували в лабораторії з використання аналітичних ваг, і проводили 

порівняння з попередньо нанесеними екстрактами еталон-свідка із заданим вмістом 

канабіноїдних сполук на пластини з фільтрувального паперу. При цьому 

просочування пластин натрій карбонатом було необов’язковим [12]. 

Для його здійснення у лабораторії готували пластини з фільтрувального 

паперу розміром 200 х 200 мм, які розкреслювали олівцем на 100 квадратів 

(клітинок). У крайні ліві клітинки наносили по 1 краплі еталон-свідка з заданим 

(визначеним) вмістом канабіноїдних сполук. Як правило, використовували 

спиртовий екстракт з рослин сорту ЮС 9: 1 частину рослинного матеріалу і 

10 частин етанолу. Пластини висушували при кімнатній температурі. Це 

дозволяло, як об’єктивно порівнювати досліджуваний зразок з еталон-свідком, 

який у всіх випадках буде з однаковою концентрацією канабіноїдів, так і 
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унеможливлює здування його з пластини вітром у польових умовах. Наважки 

барвника тривкого синього Б робили на аналітичних вагах з розрахунку 0,0020 г на 

5 мл етанолу. Така концентрація забезпечує оптимальний прояв інтенсивності 

забарвлення і фарбує основні канабіноїдні сполуки. Наважки поміщали у флакони з 

темного скла, закривали пробками і ставили вертикально. При проведенні масових 

аналізів доцільно робити наважку відразу для декількох пар дослідників, що 

прискорює процес приготування робочих розчинів і зменшує витрати часу на 

зважування [12]. 

Для цілеспрямованого перезапилення бажаних генотипів проводили оцінку 

на наявність канабіноїдів у фазу бутонізації рослин конопель, коли вже проявилися 

відмінності у накопиченні психотропних сполук, а хемотип зберігається незмінним 

до біологічної стиглості, або в інші фази, залежно від мети і завдань дослідження. 

У польових умовах барвник у флаконі розчиняли дистильованою водою з 

розрахунку 0,18–0,20 мл на 0,0020 г і додавали 5 мл 96% етанолу, або робили 

відповідний перерахунок, якщо наважка барвника розрахована на декілька пар 

дослідників. Із середньої частки листкової пластинки брали висічку розміром 

приблизно 5 х 5 мм і поміщали її на пластину з фільтрувального паперу. На 

рослинну тканину із піпетки наносили 1 краплю робочого розчину барвника. При 

наявності у рослині канабіноїдів у зоні дифузії екстракту проявляється характерне 

забарвлення – червоне або червоне з відтінками (рис. 3.1). Таким чином, одночасно 

здійснюється екстракція канабіноїдів в етанолі і якісна реакція з барвником. 

Інтенсивність забарвлення зразка порівнювали з інтенсивністю еталон-свідка 

(1 еталон-свідок на 9 зразків) і робили висновок про доцільність видалення 

рослини [12]. 

Достовірність і точність даного способу сильно корелює (r > 0,7) з 

результатами ТШХ і ГРХ. Рослини конопель, які дали негативну кольорову 

реакцію на наявність канабіноїдних сполук, характеризуються їх відсутністю при 

напівкількісному і кількісному аналізі. Відповідно особини з меншою 

інтенсивністю забарвлення містять меншу кількість канабіноїдів, а з більшою – 

вищий вміст цих речовин. 
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Рисунок 3.1 – Пластина з проаналізованими зразками експрес-методом  

 

Даний удосконалений і запатентований спосіб оцінки рослин на наявність 

канабіноїдних сполук [12] сприяв прискоренню селекційного процесу на зниження 

вмісту канабіноїдних сполук завдяки швидкому, достовірному і точному аналізу 

великої кількості рослин конопель з межами варіювання ознаки від відсутності до 

високого вмісту та пошуку у популяціях особин з наявністю канабіноїдів, що у 

подальшому піддаватимуться впливу селекційних заходів, спрямованих на 

збільшення вмісту непсихотропних канабіноїдів і елімінації ознаки наявності ТГК. 

 

3.2 Удосконалення напівкількісної оцінки канабіноїдних сполук 

 

Напівкількісна оцінка вмісту канабіноїдних речовин у рослинних зразках 

здійснюється методом ТШХ, який дозволяє розділити суміш канабіноїдів на окремі 

сполуки, виявити їх наявність чи відсутність та провести порівняння за ознакою 

ряд з нанесеним 

еталон-свідком 

позитивна 

якісна реакція 
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«більше» чи «менше», оцінивши плями у балах відносно еталон-свідку за 

розмірами та інтенсивністю забарвлення. Результати ідентифікації вмісту 

канабіноїдів залежать від багатьох чинників під час проведеня аналізу. Для 

удосконалення визначення канабіноїдів методом ТШХ встановлювали залежність 

вмісту канабіноїдів від: 1) тривалості екстракції; 2) особливостей підготовки зразка 

до аналізу; 3) впливу органічних розчинників. 

 

3.2.1 Залежність прояву вмісту канабіноїдів у рослинних зразках від способів 

екстракції 

 

Для аналізу використали відмінні за проявом досліджуваної ознаки зразки: 

№ 1 з відсутністю КБД, ТГК і КБН (0, 0 і 0 балів); 

№ 2 зі слідовими кількостями КБД і відсутністю ТГК й КБН (0,5, 0 і 0 балів); 

№ 3 з незначним вмістом КБД, ТГК і КБН (1–2, 0,25–1 і 0,5–1 бал); 

№ 4 з наявністю КБД і ТГК та високим вмістом КБН (3, 1–2 і 10 балів); 

№ 5 з високим вмістом КБД, ТГК і КБН (5–6, 3–4 і 10 балів відповідно). 

Висушені зразки рослин конопель подрібнювали до порошкоподібного стану 

і просіювали, використовуючи лабораторні калібровані сита. Співвідношення 

«сухий подрібнений рослинний зразок : екстрагент» становило 1 : 10 (або 

0,1 г : 1 мл), тривалість екстракції – 1 доба за температурних умов лабораторії. 

Використовували пластини для ТШХ «Sorbfil» виробництва ЗАТ «Сорбполімер» 

розміром 100 х 150 мм марки ПТСХ-П-В, сорбент – силікагель СТХ-1ВЕ 

товщиною 80–100 мкм і зернистістю 8–12 мкм на основі з поліетилентерефталату 

(ПЕТФ). Проба – 0,005 мл (5 мкл), повторень – 4. Хроматографування проводили в 

насиченій камері з системою розчинників «петролійний ефір – диетиловий ефір» 

(40 : 10). Після піднімання суміші розчинників від лінії старту до лінії фінішу, 

пластину виймали з камери і сушили в потоці повітря до повного зникнення 

характерного запаху суміші розчинників. Барвник – тривкий синій Б (лужний 

розчин). Забарвлені зони (плями) оцінювали за 10-ти бальною шкалою у порівнянні 

з еталон-свідком з кількісно встановленим вмістом канабіноїдних сполук та 
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значенням Rf (відношенням «відстань від лінії старту до центру плями : відстань 

від лінії старту до фронту розчинника»). 

У результаті досліджень встановлено, що найбільш яскраві і насичені 

кольором плями на хроматографічних пластинах й відповідно найбільший вміст 

канабіноїдів були при екстрагуванні в етанолі 1 добу та при нагріванні до початку 

кипіння протягом 5 хв. Найбільш слабкі плями спостерігали за умови тривалості 

екстракції 15 хв (табл. 3.1). У цілому, для точного напівкількісного аналізу 

досліджуваних сполук, отримання екстрактів конопель, збагачених, наприклад 

КБД, достатньою є тривалість екстракції від 30 хв – 1 год. 

 

Таблиця 3.1 – Залежність вмісту канабіноїдів від тривалості екстракції 

(екстрагент – етанол), бал 

Зразок Сполука 
Тривалість екстракції 

15 хв 30 хв 1 год 2 год 3 год 4 год 1 доба 5 хв н 

1 КБД 

ТГК 

КБН 

  0 

  0 

  0 

  0,25 

  0 

  0 

  0,25 

  0 

  0 

  0,25 

  0 

  0 

  0,25 

  0 

  0 

  0,5 

  0 

  0 

  0,75 

  0,25 

  0 

  0,5 

  0 

  0 

2 КБД 

ТГК 

КБН 

  0,5 

  0 

  0 

  1 

  0 

  0 

  1 

  0 

  0 

  1 

  0 

  0 

  1 

  0 

  0 

  1 

  0 

  0 

  1 

  0 

  0 

  1 

  0 

  0 

3 КБД 

ТГК 

КБН 

  1 

  0,5 

  1 

  2 

  0,5 

  1 

  2 

  0,5 

  1 

  2 

  0,5 

  1 

  2 

  0,5 

  1 

  2 

  0,5 

  1 

  2 

  0,5 

  1 

  3 

  1 

  2 

4 КБД 

ТГК 

КБН 

  2 

  1 

10 

  2 

  2 

10 

  2 

  2 

10 

  2 

  2 

10 

  2 

  2 

10 

  2 

  2 

10 

  2 

  2 

10 

  2 

  2 

10 

5 КБД 

ТГК 

КБН 

  2,5 

  3 

  6 

  3 

  3 

  6 

  3 

  3 

  6 

  3 

  3 

  6 

  3 

  3 

  6 

  3 

  3 

  6 

  3 

  4 

  7 

  3,5 

  3 

  6 

Примітка. н – нагрівання до початку кипіння. 
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Відомо, що канабіноїди легко розчиняються у багатьох органічних 

розчинниках. Вважається, що неполярні розчинники, такі як н-гексан і петролійний 

ефір, дозволяють екстрагувати тільки нейтральні (вільні) канабіноїди, отримувати 

порівняно чистий екстракт, а інші розчинники чи їх суміші дозволяють 

екстрагувати канабіноїдні кислоти [4, 5]. 

У наших дослідженнях більш яскраві і чіткі (не розмиті) плями одержано за 

умови екстрагування неполярними розчинниками, зокрема хлороформом, 

н-гексаном, у меншій мірі – петролійним ефіром, і сумішшю неполярних 

(хлороформу) й полярних (метанолу) розчинників у співвідношенні 1 : 9 й 1 : 1. 

Найбільший вміст канабіноїдів ідентифікували при використанні хлороформу як 

екстрагента. Менш яскраві плями з розмитими межами виявлені у варіанті з 

метанолом і етанолом, хоча вони є більш зручні у використанні при проведенні 

масових аналізів (табл. 3.2). 

У подальшому були встановлені відмінності впливу способів підготовки 

рослинного зразка і пластини до проведення ТШХ на її результати, зокрема 

прогрівання зразка протягом 30 хв при температурі 120°С і нанесення на 

непрогріту пластину і прогріту пластину протягом 15 хв при температурі 120°С, 

прогрівання нанесеного зразка протягом 15 хв при температурі 120°С на пластині, 

нанесення непрогрітого зразка на непрогріту пластину і прогріту пластину. 

Установлено, що для більш повного напівкількісного визначення 

канабіноїдів краще використовувати прогріті у сухожаровій шафі зразки за 

вищевказаних умов, ніж непрогріті. Кращий поділ плям і чіткіші обриси 

спостерігали при прогріванні пластини до нанесення проби й прогріванні пластин з 

нанесеною пробою. Констатовано тенденцію до того, що прогрівання зразка 

викликало значне підвищення вмісту КБН і лише в окремих випадках несуттєво 

підвищення вмісту КБД і ТГК (табл. 3.3). Таким чином, нагрівання рослинного 

зразка чи нанесеної проби сприяло переходу кислотних форм канабіноїдних сполук 

у відповідні їх нейтральні форми (або так звані вільні канабіноїди), окиснення ТГК 

до КБН як кінцевого продукту утворення канабіноїдів, а нагрівання пластини 

покращувало роздільну здатність сорбенту. 
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Таблиця 3.2 – Залежність вмісту канабіноїдів від розчинника (екстрагента), 

бал 

Зразок Сполука 

Розчинники 

неполярні суміш полярні 

н
-г

ек
са

н
 

п
ет

р
о

л
ій

н
и

й
 е

ф
ір

 

х
л
о
р

о
ф

о
р

м
 

х
л
о
р

о
ф

о
р

м
 :

 м
ет

ан
о
л
 

(1
 :

 9
) 

х
л
о
р

о
ф

о
р

м
 :

 м
ет

ан
о
л
 

(1
 :

 1
) 

м
ет

ан
о

л
 

ет
ан

о
л
 

ет
и

л
ац

ет
ат

 

1 КБД 

ТГК 

КБН 

  0,25 

  0 

  0 

  0,25 

  0 

  0 

  0,5 

  0 

  0 

  0,25 

  0 

  0 

  0,5 

  0 

  0 

  0,25 

  0 

  0 

  0,25 

  0 

  0 

  0,25 

  0 

  0 

2 КБД 

ТГК 

КБН 

  0,75 

  0,25 

  0,5 

  0,75 

  0 

  0,25 

  1 

  0 

  0,25 

  0,75 

  0 

  0,25 

  0,75 

  0 

  0,25 

  0,5 

  0 

  0 

  0,5 

  0 

  0 

  0,75 

  0 

  0,25 

3 КБД 

ТГК 

КБН 

  2,5 

  0,75 

  0,75 

  2,5 

  0,5 

  0,5 

  3 

  1 

  1,5 

  2,5 

  0,75 

  1 

  2 

  0,75 

  1 

  2 

  0,5 

  0,5 

  2 

  0,5 

  0,5 

  2 

  0,5 

  0,5 

4 КБД 

ТГК 

КБН 

  3,5 

  3 

10 

  3 

  2,5 

  9 

  4 

  3 

10 

  4 

  3 

10 

  4 

  2 

10 

  3 

  2 

10 

  3 

  2 

10 

  3 

  2 

10 

5 КБД 

ТГК 

КБН 

  5 

  3 

10 

  5 

  3 

10 

  5 

  4 

10 

  5 

  3 

10 

  4 

  3 

10 

  4 

  3 

10 

  4 

  3 

10 

  4 

  3 

10 
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Таблиця 3.3 – Залежність вмісту канабіноїдів від способів підготовки 

рослинного зразка і пластини до проведення ТШХ (екстрагент – етанол), бал 

Зразок Сполука 

Варіант підготовки рослинного зразка і пластини 

зр
аз

о
к
 п

р
о
гр

іт
и

й
, 

п
л
ас

ти
н

а 
н

еп
р
о

гр
іт

а 

зр
аз

о
к
 н

еп
р

о
гр

іт
и

й
, 

п
л
ас

ти
н

а 
н

еп
р
о

гр
іт

а 

зр
аз

о
к
 п

р
о
гр

іт
и

й
, 

п
л
ас

ти
н

а 
п

р
о

гр
іт

а 

зр
аз

о
к
 н

еп
р

о
гр

іт
и

й
, 

п
л
ас

ти
н

а 
п

р
о

гр
іт

а 

зр
аз

о
к
 п

р
о
гр

іт
и

й
, 

п
л
ас

ти
н

а 
п

р
о

гр
іт

а 
зі

 з
р

аз
к
о

м
 

зр
аз

о
к
 н

еп
р

о
гр

іт
и

й
, 

п
л
ас

ти
н

а 
п

р
о

гр
іт

а 
зі

 з
р

аз
к
о

м
 

1 КБД 

ТГК 

КБН 

  0,25 

  0 

  0 

  0 

  0 

  0 

  0,5 

  0 

  0,25 

  0,25 

  0 

  0 

  0,5 

  0 

  0 

  0,5 

  0 

  0 

2 КБД 

ТГК 

КБН 

  0,5 

  0 

  0 

  0,5 

  0 

  0 

  0,5 

  0 

  0,25 

  0,5 

  0 

  0 

  0,25 

  0 

  0 

  0,25 

  0 

  0 

3 КБД 

ТГК 

КБН 

  1 

  0,5 

  0,5 

  1 

  0,5 

  0,25 

  1 

  0,5 

  1 

  1 

  0,5 

  0,25 

  1 

  1 

  1 

  1 

  0,5 

  1 

5 КБД 

ТГК 

КБН 

  3 

  3 

10 

  2 

  2 

  3 

  4 

  3 

10 

  3 

  2 

  8 

  3 

  2 

  4 

  3 

  4 

  4 

 

Отримані результати частково доцільно використати при розробці способів 

екстракції конопель з метою отримання КБД та при удосконаленні методики 

визначення вмісту канабіноїдів шляхом проведення ТШХ для селекційних цілей. 
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3.2.2 Підбір систем розчинників для чіткого розподілу канабіноїдів на 

хроматографічних пластинах та дослідження їх на стійкість 

 

Наступний етап досліджень полягав у підборі та апробації систем органічних 

розчинників для якісного розділення як основних груп канабіноїдів (КБД, ТГК, 

КБГ і КБН), так і можливості ідентифікації інших сполук, оскільки система 

«петролійний ефір (60–95°С) – диетиловий ефір» (40 : 10), яка зараз 

використовується в селекції конопель [1], не в повній мірі задовольняє вимоги до 

напівкількісного визначення канабіноїдів, насамперед щодо розділення цих 

речовин в суміші, при селекції на збільшення КБД (чи інших непсихотропних 

сполук) при одночасній відсутності ТГК. Таке дослідження потрібне для розробки 

валідної методики напівкількісного визначення канабіноїдів методом ТШХ, 

адаптованої для селекційних цілей. 

Відомо, що вибір складових системи розчинників ґрунтується на 

емпіричному підборі окремих речовин, які мають необхідну елюючу здатність і 

забезпечують потрібну селективність при поділі компонентів суміші. Елююча 

здатність характеризується параметром, величина якої залежить від сили взаємодії 

молекул рухомої фази з поверхнею сорбенту. Сила розчинника – це параметр, що 

визначає здатність рухомої фази переміщувати речовини по сорбенту. Для різних 

типів сорбентів сила одного й того ж розчинника відрізняється. Додавання 

невеликої кількості одного розчинника до іншого, менш полярного, приводить до 

різкого зростання елюючої здатності суміші. Причому подальше зростання його 

концентрації практично не змінює властивостей системи. 

Нами було апробовано деякі з відомих систем розчинників, які 

рекомендовані ООН для використання національними лабораторіями експертизи 

наркотиків: 

система А «петролійний ефір (60–90°С) – диетиловий ефір» (80 : 20), в 

результаті використання якої Rf КБХ = 0,24, Rf КБВ = 0,27, Rf КБН = 0,27 [4] і 0,33 

[5], Rf ТГВ = 0,32, Rf ТГК = 0,32 [4] і 0,37 [5], Rf КБД = 0,36 [4] і 0,42 [5], ТГКК і 

КБДК у вигляді смужки, а не плями [4]; 
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система В «циклогексан – диізопропіловий ефір – диетиламін» (52 : 40 : 8), в 

результаті використання якої Rf КБХ = 0,17, Rf КБВ = 0,24, Rf КБН = 0,28 [4] і 0,26 

[5], Rf ТГВ = 0,35, Rf ТГК = 0,39 [4] і 0,38 [5], Rf КБД = 0,44 [4] і 0,42 [5], ТГКК і 

КБДК у вигляді смужки, а не плями [4]; 

система С «н-гексан – діоксан-1,4 – метанол» (70 : 20 : 10), в результаті 

використання якої Rf КБН = 0,68 [4] і 0,47 [5], Rf ТГК = 0,73 [4] і 0,49 [5], Rf КБД = 

0,62 [4] і 0,47 [5], Rf ТГКК = 0,28 [4] і 0,36 [5], Rf КБДК = 0,10 [4]. 

Слід зазначити, що значення Rf змінюються в залежності від умов в 

лабораторії (температури, вологості, особливостей витяжної шафи) й інших 

параметрів (наприклад, терміну зберігання рослинних зразків і якості реактивів, що 

використовуються). Система С рекомендована для ідентифікації канабіноїдних 

кислот, оскільки вона не забезпечує належний поділ КБД, ТГК і КБН [4, 5]. КБД 

знаходиться нижче КБН, а ТГК має найвище значення Rf. У результаті 

використання системи А, як бачимо, однакове значення Rf для КБВ і КБН, ТГВ і 

ТГК, тобто в одній плямі міститься, як мінімум, дві канабіноїдні сполуки, що 

негативно з точки зору селекції на підвищення вмісту певного не психотропного 

канабіноїда. 

З метою ідентифікації і аналізу синтетичних канабіноїдів національним 

лабораторіям експертизи наркотиків рекомендовано використовувати інші системи 

розчинників: 

система А «н-гексан – диетиловий ефір» (2 : 1); 

система В «толуол – диетиламін» (9 : 1); 

система С «етилацетат – хлористий метилен – метанол – гідроксид амонію» 

(18,5 : 18 : 3 : 1) [6]. 

Також апробовано системи розчинників, які рекомендували С. В. Шкурдода, 

В. В. Пасічник, К. П. Король та ін.: «хлороформ – н-гексан – диетиламін» 

(28 : 5 : 1) і «хлороформ – петролійний ефір – диетиламін» (28 : 5 : 1) [14].  

Автори встановили, що система з хлороформом має кращу роздільну 

здатність для поділу канабіноїдів, ніж бензол, тому хлороформ використовують як 

основний розчинник. Вказані системи є стійкими у часі й селективними для 
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розділення основних канабіноїдів [14]. 

Також проведено дослідження роздільної здатності модифікованих нами 

систем розчинників та встановлення можливості заміни диетилового ефіру (чи 

толуолу) у загальноприйнятих системах розчинників близькими речовинами за 

елюючою здатністю, але не прекурсорами. Обіг прекурсорів контролюється 

відповідними органами, тому проведення аналізів на визначення канабіноїдів з 

іншими органічними розчинниками значно б спростило їх масове використання у 

селекційних установах. 

У зв’язку з відсутністю (і певною забороною до використання) чистих 

речовин КБД, ТГК, КБН та інших канабіноїдних сполук ми залучили до аналізів 

попередньо проаналізований методом ГРХ матеріал: 1) зразок, що містить усі три 

зазначені сполуки, 2) зразок лише з наявністю ТГК і 3) зразок тільки з наявністю 

КБН, що дозволяє порівняльним методом ідентифікувати на хроматографічній 

пластині кожну сполуку і виключає накладання плям. 

Досліджувані системи розчинників пронумерували умовно. 

По-перше, було виявлено, що двократне хроматографування в насиченій 

камері дає краще розділення канабіноїдів, вищі величини Rf (рис. 3.2.–3.5), 

порівняно з однократним, при цьому плями більш чіткіші, насичені, відділені одна 

від іншої проміжками, тому двократне хроматографування може бути 

рекомендоване для використання на практиці. 

По-друге, у системі розчинників № 1 «петролійний ефір (60–95°С) – 

диетиловий ефір» (40 : 10) поділ основних канабіноїдних сполук (КБД, ТГК і КБН) 

відбувся, але плями дещо розмиті, спостерігається крайовий ефект, КБД і ТГК 

розміщені досить близько, і при їх значних кількостях відповідні плями можуть 

накладатись одна на одну (рис. 3.6). Петролійний ефір з температурою кипіння 90–

110°С у подібній системі № 47 «петролійний ефір (90–110°С) – диетиловий ефір» 

(40 : 10) давав більш чіткі плями. 

Система розчинників № 2 «н-гексан – диетиловий ефір» (20 : 10) є досить 

добрим варіантом для ідентифікації, оскільки поділ відбувся на належному рівні, 

плями чіткі, овальної форми. Rf КБД = 0,56, Rf ТГК = 0,51 і Rf КБН = 0,43. 
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 Рисунок 3.2 – Залежність значення Rf від кратності хроматографування 

пластини у насичених камерах з системами розчинників: № 1 «петролійний ефір 

(60–95°С) – диетиловий ефір» (40 : 10); № 2 «н-гексан – диетиловий ефір» (20 : 10); 

№ 3 «бензол» (100) 
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 Рисунок 3.3 – Залежність значення Rf від кратності хроматографування 

пластини у насичених камерах з системами розчинників: № 4 «циклогексан – 

диетиловий ефір – диетиламін» (22 : 10 : 1); № 5 «бензол – н-гексан – диеталамін» 

(25 : 10 : 1); № 6 «н-гексан –діоксан-1,4 – метанол» (70 : 20 : 10) 
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 Рисунок 3.4 – Залежність значення Rf від кратності хроматографування 

пластини у насичених камерах з системами розчинників: № 7 «хлороформ – н-

гексан – диетиламін» (28 : 5 : 1); № 8 «хлороформ – н-гексан – диеталамін» 

(28 : 10 : 1); № 9 «хлороформ – петролійний ефір (40–65°С) – диетиламін» 

(28 : 5 : 1) 
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 Рисунок 3.5 – Залежність значення Rf від кратності хроматографування 

пластини у насичених камерах з системами розчинників: № 10 «хлороформ» (100); 

№ 11 «петролійний ефір (40–65°С) – диетиловий ефір» (40 : 10); № 12 

«петролійний ефір (60–95°С) – етилацетат» (40 : 10) 
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 № 1      № 3      № 6 

 

 № 7      № 8 

 

Рисунок 3.6 – Залежність розподілу канабіноїдних сполук на 

хроматографічних пластинах від системи розчинників: № 1 «петролійний ефір (60–

95°С) – диетиловий ефір» (40 : 10), № 3«бензол» (100), № 6 «н-гексан – діоксан-1,4 

– метанол» (70 : 20 : 10), № 7 «хлороформ – н-гексан – диетиламін» (28 : 5 : 1), № 8 

«хлороформ – н-гексан – диеталамін» (28 : 10 : 1) 
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Система № 3, яка складається лише з однієї речовини – «бензол» (100), є 

одним з найкращих варіантів для ідентифікації трьох основних канабіноїдних 

сполук. Плями дуже чіткі, насичені кольором, пласкої форми, достатніми 

проміжками відділені одна від одної. Rf КБД = 0,63, Rf ТГК = 0,58 і Rf КБН = 0,52 

(див. рис. 3.6). 

Встановити придатність систем № 4 «циклогексан – диетиловий ефір – 

диетиламін» (22 : 10 : 1) і № 5 «бензол – н-гексан – диеталамін» (25 : 10 : 1) можна 

лише завдяки використанню стандартних розчинів різних канабіноїдів, оскільки 

поділ основних канабіноїдних сполук відбувся не належному рівні, тому їх 

ідентифікувати важко. 

Система № 6 «н-гексан –діоксан-1,4 – метанол» (70 : 20 : 10) дозволяє 

ідентифікувати, очевидно, кислотні форми канабіноїдів, як і описано в літературі. 

Поділ відбувся, значення Rf невисокі, але плями розмиті, накладаються одна на 

іншу (див. рис. 3.6). 

Системи розчинників № 7 «хлороформ – н-гексан – диетиламін» (28 : 5 : 1), 

№ 8 «хлороформ – н-гексан – диеталамін» (28 : 10 : 1) і № 9 «хлороформ – 

петролійний ефір (40–65°С) – диетиламін» (28 : 5 : 1), основним компонентом яких 

є хлороформ, забезпечують якісний поділ канабіноїдів щонайменше на 7–

10 сполук, однак для точної ідентифікації певної сполуки необхідне нанесення на 

хроматографічну пластину відповідних стандартних розчинів. Плями компактні, 

насичені кольором, пласкої форми з чіткими обрисами. Різниця між значеннями Rf 

КБД, ТГК і КБН досить невелика. Дані системи за умови наявності стандартних 

розчинів (чистих речовин) можна використовувати у практичний селекції для 

збільшення чи вмісту чи елімінації певного окремого канабіноїда (див. рис. 3.6). 

У той же час однокомпонентна система № 10 «хлороформ» (100) належного 

розподілу основних трьох сполук канабіноїдів не давала. 

У системі розчинників № 11 «петролійний ефір (40–65°С) – диетиловий 

ефір» (40 : 10) поділ основних канабіноїдних сполук відбувся, але овальні плями 

ненасичені, їх обриси є дещо розмиті, спостерігається крайовий ефект. Дана 

система розчинників відрізняється від проаналізованої системи № 1 тим, що був 
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використаний петролійний ефір з нижчою температурою кипіння – 40–65°С. При 

цьому отримали Rf КБД = 0,42, Rf ТГК = 0,36 і Rf КБН = 0,24, що є порівняно 

меншими. Відбувся поділ КБН на дві плями: рожево-фіолетового і жовтогарячого 

кольору, а між КБД і ТГК виявлено жовтогарячу пляму (рис. 3.7). 

У системі № 12 «петролійний ефір (60–95°С) – етилацетат» (40 : 10) поділ 

основних канабіноїдів відбувся не належному рівні, очевидно, що КБД і ТГК 

злились в одну пляму, хоча спостерігається прояв кислотних форм. Дана 

комбінація органічних розчинників є непридатною для напівкількісного аналізу 

канабіноїдних сполук методом ТШХ (див. рис. 3.7). 

Поділ канабіноїдів взагалі не відбувся у системі розчинників № 13 

«петролійний ефір (60–95°С) – бензол» (40 : 10). 

Досить чітко розділились плями КБД, ТГК і КБН при застосуванні системи 

№ 14 «петролійний ефір (60–95°С) – хлороформ» (40 : 10), але значення Rf 

невеликі, а саме – 0,37, 0,30 і 0,19 відповідно. Більші величини Rf досягаються при 

зміні співвідношення компонентів, зокрема хлороформу, як це продемонстровано 

на прикладі системи № 25 «петролійний ефір (60–95°С) – хлороформ» (30 : 10) і 

№ 26 «петролійний ефір (60–95°С) – хлороформ» (20 : 10). Додавання хлороформу 

може цілком замінити у загальновживаній системі диетиловий ефір, який є 

прекурсором (рис. 3.8). У системі № 15 «н-гексан – бензол» (20 : 10) розподіл 

сполук відбувся, але не належному рівні, плями овальної форми, дещо розмиті і 

накладаються одна на одну. Значення Rf ще нижчі, порівняно з варіантом № 14. 

Система № 16 «н-гексан – хлороформ» (20 : 10) цілком може бути 

використана для якісного розподілу на хроматографічних пластинах основних 

канабіноїдних сполук. Плями з чітко окресленими обрисами, яскраві, ближче до 

пласкої форми, відділені одна від одної проміжками (ТГК і КБН навіть великими 

проміжками). Rf КБД = 0,62, Rf ТГК = 0,56 і Rf КБН = 0,38. Поєднання даних 

розчинників дає змогу ідентифікувати КБГ (див. рис. 3.7). 
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 № 16                         № 38 

 

Рисунок 3.7 – Залежність розподілу канабіноїдних сполук на 

хроматографічних пластинах від системи розчинників: № 11 «петролійний ефір 

(40–65°С) – диетиловий ефір» (40 : 10), № 12 «петролійний ефір (60–95°С) – 

етилацетат» (40 : 10), № 16 «н-гексан – хлороформ» (20 : 10), № 38 «циклогексан – 

хлороформ» (20 : 15) 
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Рисунок 3.8 – Залежність розподілу канабіноїдних сполук на 

хроматографічних пластинах від системи розчинників: № 14 «петролійний ефір 

(60–95°С) – хлороформ» (40 : 10), № 25 «петролійний ефір (60–95°С) – хлороформ» 

(30 : 10), № 26 «петролійний ефір (60–95°С) – хлороформ» (20 : 10), № 18 

«циклогексан – бензол – диетиламін» (22 : 10 : 1), № 19 «циклогексан – хлороформ 

– диетиламін» (22 : 10 : 1), № 30 «циклогексан» (100) 
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Циклогексан за елюючою здатністю також може використовуватися як 

основний компонент три- або двокомпонентної системи розчинників. Так, 

використовуючи суміш № 18 «циклогексан – бензол – диетиламін» (22 : 10 : 1) і 

№ 19 «циклогексан – хлороформ – диетиламін» (22 : 10 : 1), можна отримати 

значний спектр розподілу канабіноїдних сполук, хоча оптимальне співвідношення 

компонентів для чіткого розмежування КБД, ТГК і КБН потрібно встановити ще 

експериментальним шляхом та використати еталонні зразки (див. рис. 3.8). 

Двокомпонентна система № 38 «циклогексан – хлороформ» (20 : 15) також 

дає добрі результати чіткого поділу основних канабіноїдних сполук, причому 

спостерігається розділення КБГ і КБН на два шари, відмінні за кольором 

(фіолетовий і жовтогарячий). У той же час однокомпонентна система № 30 

«циклогексан» (100) належного розподілу взагалі канабіноїдів не давала 

(див. рис. 3.7, 3.8). 

Система розчинників № 23 «хлороформ – диетиламін» (28 : 5 : 1), основним 

компонентом яких є хлороформ, забезпечує поділ канабіноїдів на декілька сполук, 

однак для точної ідентифікації певної сполуки необхідне нанесення на 

хроматографічну пластину відповідних стандартних розчинів. Плями компактні, 

насичені кольором, пласкої форми з чіткими обрисами. Різниця між значеннями Rf 

КБД, ТГК і КБН досить невелика. 

У № 28 «н-гексан – хлороформ» (20 : 15) поділ відбувся, але КБД і ТГК 

знаходяться дуже близько. Rf КБД = 0,75, Rf ТГК = 0,73 і Rf КБН = 0,58. 

Досить непогані результати одержано в результаті застосування системи 

№ 31 «хлороформ – петролійний ефір (60–95°С) – диетиламін» (28 : 5 : 1) та № 48 

«хлороформ – петролійний ефір (90–110°С) – диетиламін» (28 : 5 : 1), при якому в 

порівнянні з системою № 9 (петролійний ефір був з іншою температурою кипіння) 

відбулось розділення канабіноїдів належним чином, хоча відстані між плямами 

КБД, ТГК і КБН невеликі. Rf КБД = 0,78, Rf ТГК = 0,77 і Rf КБН = 0,74. Плями з 

чіткими межами, дуже пласкої форми. Для ідентифікації решти сполук потрібно 

наносити на ту ж пластину відповідні стандартні розчини (рис. 3.9). 
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 № 9                            № 31 

 

Рисунок 3.9 – Залежність розподілу канабіноїдних сполук на 

хроматографічних пластинах від системи розчинників: № 9 «хлороформ – 

петролійний ефір (40–65°С) – диетиламін» (28 : 5 : 1), № 31 «хлороформ – 

петролійний ефір (60–95°С) – диетиламін» (28 : 5 : 1) 
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розчинників для визначення канабіноїдних сполук конопель, зокрема № 42 «н-

гексан – хлороформ» (20 : 10), № 45 «циклогексан – хлороформ» (25 : 15) і № 46 

«циклогексан – хлороформ» (20 : 17), які забезпечують порівняно добрий розподіл 

канабіноїдних сполук. Отримано чіткі плями, без так званого крайового ефекту, але 

величина Rf КБН досить невелика, порівняно з Rf КБД і Rf ТГК (табл. 3.4). 

 

Таблиця 3.4 – Значення Rf за різних систем розчинників 

Умовний 

№ системи 

Розчинники і їх співвідношення Rf 

КБД ТГК КБН 

1 петролійний ефір (60–95°) 

диетиловий ефір 

40 

10 

0,58 0,53 0,47 

2 н-гексан 

диетиловий ефір 

20 

10 

0,56 0,51 0,43 

3 (17, 43) бензол 100 0,63 0,58 0,52 

4 циклогексан 

диетиловий ефір 

диетиламін 

22 

10 

1 

0,59 0,58 0,53 

5 бензол 

н-гексан 

диетиламін 

25 

10 

1 

0,63 0,60 0,53 

6 (41) н-гексан 

діоксан-1,4 

метанол 

70 

20 

10 

0,28 0,22 0,18 

7 (20, 44) хлороформ 

н-гексан 

диетиламін 

28 

5 

1 

0,64 0,60 0,53 

8 (21) хлороформ 

н-гексан 

диетиламін 

28 

10 

1 

0,79 0,77 0,74 

9 хлороформ 

петролійний ефір (40–65°) 

диетиламін 

28 

5 

1 

0,61 0,59 0,53 

10 (22) хлороформ 100 поділ не відбувся 

11 (24) петролійний ефір (40–65°) 

диетиловий ефір 

40 

10 

0,60 0,56 0,49 
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Продовження таблиці 3.4 

Умовний 

№ системи 

Розчинники і їх співвідношення Rf 

КБД ТГК КБН 

12 петролійний ефір (60–95°) 

етилацетат 

40 

10 

0,63 0,63 0,58 

13 петролійний ефір (60–95°) 

бензол 

40 

10 

поділ не відбувся 

14 петролійний ефір (60–95°) 

хлороформ 

40 

10 

0,37 0,30 0,19 

15 н-гексан 

бензол 

20 

10 

0,27 0,19 0,14 

16 (27) н-гексан 

хлороформ 

20 

10 

0,62 0,56 0,38 

18 циклогексан 

бензол 

диетиламін 

22 

10 

1 

0,63 0,60 0,48 

19 циклогексан 

хлороформ 

диетиламін 

22 

10 

1 

0,70 0,68 0,61 

23 хлороформ 

диетиламін 

28 

1 

0,79 0,78 0,76 

25 петролійний ефір (60–95°) 

хлороформ 

30 

10 

0,52 0,44 0,29 

26 петролійний ефір (60–95°) 

хлороформ 

20 

10 

0,66 0,52 0,34 

28 н-гексан 

хлороформ 

20 

15 

0,75 0,73 0,58 

29 (34) бензол 

метанол 

90 

10 

поділ не відбувся 

30 циклогексан 100 поділ не відбувся 

31 хлороформ 

петролійний ефір (60–95°) 

диетиламін 

28 

5 

1 

0,78 0,77 0,74 

32 хлороформ 

метанол 

90 

10 

поділ не відбувся 

33 н-гексан 

метанол 

90 

10 

поділ не відбувся 
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Кінець таблиці 3.4 

Умовний 

№ системи 

Розчинники і їх співвідношення Rf 

КБД ТГК КБН 

35 бензол 

діоксан-1,4 

90 

10 

поділ не на належному рівні 

36 хлороформ 

діоксан-1,4 

90 

10 

поділ не на належному рівні 

37 бензол 

хлороформ 

50 

50 

0,80 0,78 0,75 

38 циклогексан 

хлороформ 

20 

15 

0,69 0,63 0,48 

39 н-гексан 

етилацетат 

20 

10 

0,70 0,70 0,67 

40 циклогексан 

диетиловий ефір 

диетиламін 

52 

40 

8 

0,78 0,78 0,74 

42 н-гексан 

хлороформ 

20 

10 

0,86 0,80 0,58 

45 циклогексан 

хлороформ 

25 

15 

0,72 0,67 0,51 

46 циклогексан 

хлороформ 

20 

17 

0,77 0,74 0,64 

47 петролійний ефір (90–110°) 

диетиловий ефір 

40 

10 

0,60 0,55 0,49 

48 хлороформ 

петролійний ефір (90–110°) 

диетиламін 

28 

5 

1 

0,80 0,77 0,75 

 

Включення у системи розчинників петролійного ефіру з високою 

температурою кипіння (90–110°С) не сприяло ефективному поділу досліджуваних 

канабіноїдних сполук (системи № 47 і 48). Більш раціонально використовувати 

петролійний ефір з температурою кипіння 60–95°С. 

Також було зроблено спробу дослідити можливість поділу основних 

канабіноїдів на хроматографічній пластині при капілярному нанесенні розчинника 

чи суміші розчинників на пробу екстракту. Виявлено, що в окремих варіантах 

досліду поділ КБД, ТГК і КБН відбувається на концентричні кола, які розміщені на 
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різній відстані від центру нанесення проби (мають різні радіуси) і відрізняються 

товщиною і кольором, однак, даний дослід потребує подальшого розширеного 

вивчення. У майбутньому він може слугувати експрес-методом для визначення тієї 

чи іншої канабіноїдної сполуки та роздільної здатності органічного розчинника 

(системи розчинників) на певному типі пластин і рослинному матеріалі, що 

аналізується. 

Кращі системи розчинників були перевірені на стійкість у часі за критерієм 

роздільної здатності через 1, 2, 3, 4 і 5 діб (тобто протягом робочого тижня) після 

приготування. 

Виявлено, що стійкість системи № 16 «н-гексан – хлороформ» (20 : 10) 

знижувалась на 3-тю добу, а системи № 26 «петролійний ефір (60–95°С) – 

хлороформ» (20 : 10) – вже на 2-гу добу. 

У першому випадку значення Rf КБД поступово зменшувалось з 0,65 (1 доба) 

і 0,67 (2 доби) до 0,58, 0,36, 0,30 (5 діб), Rf ТГК – з 0,52 (1 доба), 0,56 (2 доби) до 

0,46, 0,32, 0,19 (5 діб), Rf КБН – з 0,36 (1 доба), 0,40 (2 доби) до 0,30, 0,17, 0,12 

(5 діб). 

У другому випадку величина Rf КБД за умови зберігання суміші розчинників 

1 доба становила 0,71, потім різко падала до 0,51 (2 доби) і поступово 

зменшувалась до 0,26 (5 діб), аналогічно при цьому Rf ТГК становив 0,59, 0,41 і 

0,18, а Rf КБН – 0,42, 0,27 і 0,12 відповідно. 

Роздільна здатність зазначених систем розчинників на 4-ту і 5-ту добу була 

незначною, більше 3 діб їх використовувати не варто. 

Система № 38 «циклогексан – хлороформ» (20 : 15) і № 7 «хлороформ – 

н-гексан – диетиламін» (28 : 5 : 1) були значно стійкішими. У першому випадку 

лише на 5-ту добу величина Rf різко зменшилась, хоча роздільна здатність 

спостерігалась порівняно нормальною. Rf КБД дорівнювали 0,72 (1 доба), 0,70 (2 

доби), 0,70 (3 доби), 0,70 (4 доби) і 0,50 (5 діб), Rf ТГК – 0,66, 0,64, 0,61, 0,61 і 0,41, 

Rf КБН – 0,46, 0,49, 0,46, 0,44 і 0,30 відповідно. Зазначену систему можна 

використовувати щонайменше 5 діб (рис. 3.10–3.14). 
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Рисунок 3.10 – Залежність значення Rf КБД, ТГК і КБН від тривалості 

зберігання системи розчинників № 16 «н-гексан – хлороформ» (20 : 10) 
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Рисунок 3.11 – Залежність значення Rf КБД, ТГК і КБН від тривалості 

зберігання системи розчинників № 26 «петролійний ефір (60–95°С) – хлороформ» 

(20 : 10) 
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  Рисунок 3.12 – Залежність значення Rf КБД, ТГК і КБН від тривалості 

зберігання системи розчинників № 38 «циклогексан – хлороформ» (20 : 15) 

 

 

 

Рисунок 3.13 – Розподіл канабіноїдів при використанні нестійких у часі 

систем розчинників (тривалість зберігання від 1 до 5 діб) 
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Рисунок 3.14 – Розподіл канабіноїдів при використанні стійких у часі систем 

розчинників (тривалість зберігання від 1 до 5 діб) 

 

Виявлені особливості ідентифікації канабіноїдних сполук в результаті зміни 

умов проведення ТШХ дали змогу удосконалити прийоми, направлені на 

підвищення ефективності використання зазначеного методу в селекційних цілях: 

1) при селекції на зменшення усіх компонентів канабіноїдів екстрагування 

доцільно проводити хлороформом, а для розділення канабіноїдів на 

хроматографічних пластинах використовувати однокомпонентну систему «бензол» 

(100); 

2) при селекції на підвищення окремих непсихотропних сполук при 

одночасній відсутності ТГК доцільно використовувати двокомпонентні системи 

«петролійний ефір (60–95°С) – хлороформ» (20–30 : 10), «н-гексан – хлороформ» 
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(20 : 10) і «циклогексан – хлороформ» (20 : 15), які дозволяють ідентифікувати 

КБГ. 

 

3.2.3 Прийоми прискорення проведення тонкошарової хроматографії 

канабіноїдів та підвищення її достовірності 

 

Сучасна селекція конопель вимагає суворого контролю і аналізу всього 

селекційного матеріалу за ознакою наявності і вмісту канабіноїдних сполук. 

Зважаючи на те, що кількісні методи оцінки даних сполук потребують особливого 

обладнання, фінансових витрат і є тривалими у часі, напівкількісний метод ТШХ 

дозволяє порівняно швидко та достовірно проводити значну кількість аналізів. 

Удосконалена «Методика визначення вмісту канабіноїдних сполук у 

рослинах конопель методом тонкошарової хроматографії для селекційних цілей» 

(схвалена методичною комісією від 23.10.2015 р., протокол № 3 і затверджена 

рішенням вченої ради Дослідної станції луб’яних культур Інституту сільського 

господарства Північного Сходу НААН від 30.10.2015 р.) укладена як на основі 

відомих останніх результатів досліджень інших вчених у даному напрямі [1–3], так 

і власних розроблених нових прийомів, експериментально встановлених 

концентрацій реактивів, особливостей екстракції досліджуваних сполук тощо. 

Методика включає опис особливостей відбору зразків конопель і підготовки їх до 

аналізу, порядок екстрагування канабіноїдів, приготування еталон-свідка, 

послідовність проведення власне тонкошарової хроматографії, приготування 

розчину барвника тривкого синього Б і фарбування пластин, а також пояснення до 

напівкількісної оцінки результатів. Методика може бути використана широким 

колом наукових співробітників, однак вона перш за все орієнтована на вчених 

селекційних науково-дослідних установ. 

Основне спрямування даної методики – це скорочення тривалості проведення 

аналізу і підвищення достовірності результатів. Від загальноприйнятих в селекції 

прийомів відрізняється наступним: 

– тривалість екстракції зразка скорочено до 20 хв (цього часу цілком 
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достатньо для повного розчинення канабіноїдних речовин в етанолі); 

– прогрівання рослинних зразків конопель замінено на прогрівання пластини 

з нанесеною пробою (експозиція – 7,5 хв, температура – 120°С); 

– експериментально встановлена оптимальна концентрація барвника для 

фарбування пластин (0,045 г барвника тривкого синього Б розчиняють у 75 мл 

дистильованої води, чого достатньо для фарбування 25 пластин); 

– фарбування пластин шляхом розпилювання розчину барвника із 

пульверизатора замінено на занурювання пластин на 1 с у даний розчин; 

– при перевищенні інтенсивності і розмірів плям аналізованого зразка за 

відповідні параметри у еталон-свідка кратне розбавлення екстракту і повторне 

проведення ТШХ з відповідним перерахунком балів визначено як обов’язковий 

захід; 

– установлена чітка відповідність бальної оцінки канабіноїдних сполук їх 

кількісному вмісту у сорту ЮС 9 (табл. 3.5), який вже тривалий час 

використовується як еталон-свідок, оскільки за ознакою вмісту канабіноїдів він є 

стабільним у різні роки вирощування і містить основний спектр канабіноїдів. 

Про ефективність застосування і достовірність оцінки за удосконаленою 

методикою визначення канабіноїдних сполук методом ТШХ у селекційних цілях 

свідчать встановлені коефіцієнти кореляції між напівкількісним визначенням 

даних сполук в балах і кількісною ідентифікацією методом газорідинної 

хроматографії у відсотках на рівні 0,82–0,87. 

 

3.3 Особливості пробопідготовки при кількісній оцінці канабіноїдних сполук 

 

Технологія кількісного визначення вмісту канабіноїдів у рослинних зразках 

методом ГРХ добре відома, однак при її застосуванні слід зважати на наявність 

різних хемотипів конопель, сформованих внаслідок як природних факторів 

(еколого-географічних і кліматичних умов), так і цілеспрямованого впливу 

антропогенного фактору на спадкові перетворення у генофонді популяцій. Різні 

хемотипи конопель мають діаметрально протилежні поєднання та вміст різних 
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канабіноїдних сполук, яких за сучасними даними налічують декілька десятків. 

Багато з них досить близькі за хімічною будовою, часто є ізомерами одна одної чи 

кислотними формами, їх час утримання на хроматограмах майже співпадає. Можна 

припустити, що у зв’язку з цим ідентифікація окремих канабіноїдних речовин у 

різних рослин конопель за генетичним походженням може мати свої особливості. 

Нами були досліджені фактори, які впливають на вираз вмісту канабіноїдів від 

способів підготовки проби до аналізу виключно у зразків зі зниженим вмістом 

психотропного ТГК і наявністю КБД та КБГ, матеріалі, адаптованому до природно-

кліматичних умов України, і виключно з селекційною метою для проведення 

масових аналізів. 

 

Таблиця 3.5 – Відповідність бальної оцінки канабіноїдних сполук їх 

кількісному вмісту на прикладі сорту ЮС 9 

Вміст канабіноїдів, 

бал 

Вміст КБД, 

% 

Вміст ТГК, 

% 

0,25 (слабкі сліди) 0,094 0,002 

0,5 (сліди) 0,188 0,004 

1 0,375 0,008 

2 0,750 0,016 

3 1,125 0,024 

4 1,500 0,032 

5 1,875 0,040 

6 2,250 0,048 

7 2,625 0,056 

8 3,000 0,064 

9 3,375 0,072 

10 3,750 0,080 

 

По-перше, установлено, що рівень прояву ознаки канабіноїдів залежить від 

розчинника. За умови використання метанолу вміст КБД становив 0,6876, ТГК – 
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0,0214, КБГ – 0,0154%, що є достовірно вищим на рівні значимості 0,01 за 

результат, отриманий у варіанті з етанолом, де вміст відповідно становив 0,6401, 

0,0196 і 0,0134% (табл. 3.6). 

 

Таблиця 3.6 – Залежність вмісту канабіноїдів від екстрагента (ГРХ) 

Розчинник Вміст, % 

КБД ТГК КБГ 

Метанол 0,6876 0,0214 0,0154 

Етанол 0,6401 0,0196 0,0134 

НІР 01 0,0465 0,0017 0,0015 

 

По-друге, виявлено залежність прояву ознаки вмісту канабіноїдів від 

тривалості екстракції. Так, досліджено експозиції 5, 15, 30 хв, 1, 2, 4 і 24 год і 

встановлено, що достовірно нижчий вміст КБД, ТГК і КБГ ідентифіковано за 

умови екстракції протягом 5 хв, а саме – 0,7055, 0,0219 і 0,0144% відповідно 

(табл. 3.7). Майже не змінювались величини досліджуваних ознак при тривалості 

екстракції від 30 хв до 24 год (незначні коливання в бік зменшення чи збільшення).  

 

Таблиця 3.7 – Залежність вмісту канабіноїдів від тривалості екстракції (ГРХ) 

Експозиція Вміст, % 

КБД ТГК КБГ 

5 хв 0,7055 0,0219 0,0144 

15 хв 0,7632 0,0233 0,0166 

30 хв 0,7458 0,0237 0,0173 

1 год 0,7459 0,0231 0,0175 

2 год 0,7675 0,0235 0,0175 

4 год 0,7613 0,0231 0,0174 

24 год 0,7637 0,0236 0,0177 

НІР 01 0,0228 0,0007 0,0012 
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Ґрунтуючись на цих даних, можна прискорити процес проведення аналізу 

методом ГРХ шляхом зменшення тривалості пробопідготовки, оскільки тримати 

рослинний зразок у розчиннику 1 добу (як це було у загальноприйнятих 

методиках) немає потреби. Порівняно невелика кількість канабіноїдів досить 

швидко розчиняється в органічному розчиннику, а розчин при цьому має низьку 

концентрацію. 

По-третє, підтверджено недоцільність прогрівання зразка в процесі 

пробопідготовки, оскільки на відміну від ТШХ, при якій даний прийом підвищував 

прояв канабіноїдів на хроматографічних пластинах, ГРХ проходить за умови 

високих температур (до 350°С) і всі кислотні форми канабіноїдів переходять у 

вільні (нейтральні) форми. Установлено, що зі збільшенням температури вміст 

канабіноїдів зменшувався внаслідок випаровування, зокрема при температурних 

умовах лабораторії (25°С) ідентифіковано 0,7511% КБД, в результаті прогрівання 

того ж зразка 1 год при температурі 55°С даної сполуки виявлено 0,7348, при 

105°С – 0,6989, 155°С – 0,6699, 175°С – 0,6557 і 205°С – 0,4132%. Вміст ТГК 

відповідно становив 0,0231, 0,0225, 0,0212, 0,0204, 0,0199 і 0,0096%, а КБГ – 

0,0163, 0,0164, 0,0153, 0,0141, 0,0139% і відсутність (рис. 3.15). Слід зазначити, що 

достовірно відрізняється лише останній варіант пробопідготовки, НІР 0,01 для 

досліджуваних канабіноїдів склала 0,1431, 0,0057 і 0,0072%. 
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  Рисунок 3.15 – Залежність вмісту КБД, ТГК і КБГ від температури 

прогрівання зразка (ГРХ) 
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Таким чином, для достовірного виявлення вмісту канабіноїдів у перерахунку 

на суху рослинну масу конопель доцільно тримати зразок у сушильній шафі 1 год 

при температурі від 100 (температура кипіння води) до 105°С. З метою 

максимально повного виявлення вмісту канабіноїдів у селекційних цілях (для 

порівняння селекційного матеріалу за даною ознакою між собою) зразки доцільно 

не прогрівати, а робити поправку (приводити до стандартних умов, тобто 

перераховувати на суху біомасу) із урахуванням середньої вологості партії зразків, 

що аналізуються. Якщо існує потреба в аналізі свіжозібраного рослинного 

матеріалу, то можливе його підсушування протягом 1 год при температурі не вище 

55°С, коли вплив даного чинника на прояв вмісту канабіноїдів мінімальний. 

 

3.4 Ефективність удосконалених методів оцінки канабіноїдних сполук 

 

Ефективність застосування удосконалених методів визначення канабіноїдних 

сполук на різних етапах селекції у поєднанні з суворим індивідуальним і сімейно-

груповим добором за ознаками наявності та вмісту даних речовин доведено 

практикою, зокрема підтверджено низкою створених сортів конопель без 

психотропних властивостей, поліпшенням їх за даною ознакою шляхом 

підвищення рівня її гомозиготності, збереженням стабільності в процесі 

первинного насінництва і подальшого репродукування. 

При цьому визначено, що якісну, напівкількісну і кількісну оцінку наявності 

та вмісту канабіноїдів за діаметрально протилежних напрямів селекції – на 

зниження до повної елімінації цих речовин і на підвищення вмісту непсихотропних 

канабіноїдів при одночасному зниженні ТГК – доцільно використовувати на різних 

етапах селекційного процесу (рис. 3.16). 

У процесі створення сортів конопель з відсутністю усіх компонентів 

канабіноїдних сполук на початкових етапах селекції використовують ТШХ, яка дає 

змогу зробити напівкількісну оцінку (в балах) селекційного матеріалу і окремих 

рослин, порівняти їх між собою за принципом «більше-менше» і здійснити добір 

генотипів з бажаним, тобто меншим проявом канабіноїдних сполук, особливо ТГК 
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до повної відсутності. На завершальним етапах селекції, коли вміст канабіноїдів 

знизиться до повної або майже повної відсутності, селекційний матеріал 

аналізується експрес-методом (якісна оцінка), який дозволяє у польових умовах у 

фазі бутонізації (до цвітіння) здійснити аналіз великої кількості (десятки тисяч) 

рослин і видалити нетипові особини з наявністю канабіноїдів, що сприяє як 

підвищенню ступеня безнаркотичності, так і стабілізації ознаки відсутності 

канабіноїдних речовин на більш високому рівні. Кількісна оцінка методом ГРХ 

потрібна на завершальних етапах селекції лише контрою за вмістом ТГК, щоб він 

не перевищував дозволеної законодавством норми, яка становить 0,08%. 

У процесі створення сортів медичного напряму використання з підвищеним 

вмістом непсихотропних канабіноїдів експрес-метод використовують виключно на 

початкових етапах селекційного процесу з метою виявлення рослин з позитивною 

реакцією на канабіноїди. У подальшому серед відібраних за результатами експрес-

методу рослин залишають лише ті, які за даними ТШХ містять потрібні 

непсихотропні канабіноїди за принципом «більше» і ТГК за принципом «менше» 

аж до повної відсутності. Таким способом проводять 1–3 добори, а у подальшому 

використовують кількісну оцінку методом ГРХ. Не зважаючи на витратність її 

проведення і можливості аналізу порівняно обмеженої кількості зразків, на 

сьогодні це єдиний метод, який є найбільш ефективним для добору генотипів з 

підвищеним вмістом непсихотропних канабіноїдів і зниженим вмістом ТГК. 

У період з 2013 до 2018 рр. спостерігалось підвищення кількості елітних 

рослин селекційних розсадників сортів як з повною відсутністю психотропного 

ТГК, так і з повною комплексною відсутністю основних канабіноїдних сполук 

(КБД, ТГК і КБН). Так, у сорту Миколайчик зазначений показник підвищився з з 

91,3 до 100 і з 66,0 до 94,5%, сорту Глухівські 85 – з з 89,8 до 100 і з 58,7 до 98,9% 

відповідно. При цьому вміст ТГК в окремих рослин конопель знаходився на рівні 

слабких слідів, що значно нижче дозволеної законодавством норми і не призводить 

зростання вмісту даної сполуки у ряді послідовних генерацій. Сорти Глесія і 

Глухівські 51 демонстрували стабільність ознаки безнаркотичності, а сорти 

Артеміда і Гармонія не містили канабіноїдних сполук взагалі (табл. 3.8). 
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Рисунок 3.16 – Порівняльна характеристика методів ідентифікації 

канабіноїдних сполук за метою використання при різних напрямах селекції 
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Таблиця 3.8 – Характеристика елітних рослин селекційних сортів конопель за 

ознакою відсутності канабіноїдів 

Сорт Загальна 

вибірка, 

шт. 

Кількість елітних рослин з відсутністю канабіноїдів 

по роках, % 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Глесія 2710 98,6 

99,9 

99,2 

100 

99,7 

100 

99,7 

100 

99,5 

99,8 

97,6 

100 

Миколайчик 1256 66,0 

91,3 

81,3 

95,3 

73,4 

93,4 

80,8 

97,6 

84,0 

98,7 

94,5 

100 

Глухівські 51 885 89,1 

96,1 

98,8 

100 

97,1 

98,3 

100 

100 

98,6 

100 

     – 

     – 

Глухівські 85 1024 58,7 

89,8 

82,2 

97,6 

90,3 

100 

99,7 

100 

98,9 

100 

     – 

     – 

Артеміда 390      – 

     – 

     – 

     – 

100 

100 

100 

100 

     – 

     – 

100 

100 

Гармонія 301      – 

     – 

     – 

     – 

100 

100 

100 

100 

     – 

     – 

100 

100 

Примітка. Чисельник – кількість рослин з відсутністю КБД, ТГК і КБН; 

знаменник – кількість рослин з відсутністю ТГК. 

 

Згідно висновків Державного науково-дослідного експертно-

криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України (м. Київ) в 

межах чутливості газорідинного хроматографа і застосовуваних методів 

дослідження ТГК у різні роки зовсім не виявлений або його вміст становить 

> 0,0001% (додаток Д) у сортів Глесія (висновок експертного дослідження від 

25.09.2014 р. № 11-47; від 19.08.2015 р. № 11-70/4 і № 11-70/6; від 05.09.2016 р. 

№ 11-2/151/3, № 11-2/151/4 і № 11-2/151/6; від 21.11.2018 р. № 19/11-2/10-ЕД/18), 

Глухівські 51 (від 19.08.2015 р. № 11-70/1; від 05.09.2016 р. № 11-2/151/9; від 

21.11.2018 р. № 19/11-2/10-ЕД/18), Артеміда (від 05.09.2016 р. № 11-2/151/1). 

Використання систем розчинників «петролійний ефір (60–95°С) – 

хлороформ» (20–30 : 10), «н-гексан – хлороформ» (20 : 10) і «циклогексан – 

хлороформ» (20 : 15) при проведенні тонкошарової хроматографії дозволили 

ідентифікувати КБГ та виділити сім’ю сорту Глухівські 58 з його наявністю. З цим 

селекційним матеріалом був проведений комплекс заходів, який включав 
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проведення ТШХ у фазі бутонізації (до цвітіння), виявлення рослин з більш 

високим вмістом даного канабіноїда і їх самозапилення, поліпшуючий добір 

самозапилених ліній за даною ознакою до шостого покоління, синтетичну 

селекцію. У результаті був створений зразок VIK CBN (№ національного каталогу 

колекції генетичних ресурсів UF0600718), вміст КБГ у якому становить 0,8892%, 

що в рази перевищує інші колекційні зразки, одночасно поєднуючи ознаку 

відсутності чи вмісту ТГК на рівні слідових кількостей (ТГК < 0,08 %) за даними 

ГРХ. Ознака стабільна, КБГ синтезується у всіх рослин створеного зразка 

(рис. 3.17). У подальшому на основі зразка було створено сорт Вік 2020, вміст КБГ 

у якому становить близько 1% при високій продуктивності стебел, волокна, 

насіння і олії. З 2020 р. сорт Вік 2020 проходить процедуру внесення до «Реєстру 

сортів рослин, придатних для поширення в Україні». 

 
 

 
 

Рисунок 3.17 – Розподіл канабіноїдів на хроматографічній пластині зразка 

конопель VIK CBN (2–4, 16–19 – зразки з відсутністю канабіноїдних сполук сорту 

Глухівські 58, 5–15 зразок VIK CBN з наявністю КБГ, між 10 і 11 – еталон-свідок) 
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дозволяє виявляти рослини зі зниженим вмістом канабіноїдних сполук, їх повною 

відсутністю, підвищеним вмістом окремих речовин та відповідно проводити 

ефективний добір для направленого перезапилення і формотворення унікальних 

генотипів. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Наявність канабіноїдних речовин – важлива біологічна ознака конопель, 

необхідність врахування якої постійно супроводжує процес створення сортів, 

зокрема і з використанням явища інбридингу та гетерозису. У зв’язку з 

виникненням нового медичного напряму в селекції конопель з’явилась потреба в 

удосконаленні методів ефективної діагностики канабіноїдних сполук у селекційних 

цілях, оскільки існуючі методи оцінки здебільшого дієві при зниженні вмісту усіх 

компонентів канабіноїдів і не в повній мірі є ефективними при доборах на 

збільшення вмісту окремої непсихотропної сполуки при одночасній відсутності 

ТГК. 

2. Удосконалений експрес-метод включає проведення якісної реакції зі 

спиртовим розчином барвника тривкого синього Б і оцінку рослин конопель на 

наявність канабіноїдів за зміною інтенсивності забарвлення в зоні дифузії 

екстракту, відмінними рисами якого є використання 5 мл 0,04% розчину барвника 

тривкого синього Б в етанолі, приготованого із заздалегідь зроблених наважок 

реактиву в лабораторії, і проведення порівняння з попередньо нанесеними 

екстрактами еталон-свідка із заданим вмістом канабіноїдних сполук на пластини з 

фільтрувального паперу. 

3. Результати ТШХ залежать від способів екстракції конопель, а чіткий 

розподіл канабіноїдів на хроматографічних пластинах – у значній мірі від систем 

органічних розчинників. Найбільш яскраві і насичені кольором плями й відповідно 

найбільший вміст канабіноїдів спостерігали при екстрагуванні в етанолі 1 добу та 

при нагріванні до початку кипіння протягом 5 хв, найменший – за умови 

тривалості екстракції 15 хв. Загалом для точного напівкількісного аналізу 
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досліджуваних сполук достатньою була тривалість екстракції від 30 хв до 1 год. 

4. Найбільш повно ідентифікували канабіноїди при використанні 

хлороформу як екстрагента. Загалом добрі результати одержано за умови 

екстрагування канабіноїдів саме неполярними розчинниками – хлороформом, 

н-гексаном, у меншій мірі – петролійним ефіром, і сумішшю неполярних 

(хлороформу) й полярних (метанолу) розчинників у співвідношенні 1 : 9 й 1 : 1. 

Менш яскраві плями з розмитими межами виявлені у варіанті з полярними 

розчинниками – метанолом і етанолом, але вони є більш зручні у використанні при 

проведенні масових аналізів. 

5. Для більш повного напівкількісного визначення канабіноїдів краще 

використовувати прогріті рослинні зразки протягом 30 хв при 120°С, ніж 

непрогріті, а також прогрівання пластин з нанесеною пробою. Установлено 

тенденцію, що прогрівання зразка сприяло значному підвищенню вмісту КБН і 

лише в окремих випадках несуттєво сприяло підвищенню вмісту КБД і ТГК. 

6. Система розчинників «петролійний ефір (60–95°С) – диетиловий ефір» 

(40 : 10), яка зараз найчастіше використовується для визначення канабіноїдних 

сполук з метою селекційної оцінки, не в повній мірі задовольняє вимоги при 

селекції на збільшення непсихотропних речовин щодо розділення канабіноїдів в 

суміші, оскільки в одній плямі їх може міститися декілька, а краї плям є 

розмитими. 

7. Системи розчинників «хлороформ – н-гексан – диетиламін» (28 : 5 : 1), 

«хлороформ – н-гексан – диеталамін» (28 : 10 : 1) і «хлороформ – петролійний ефір 

(60–95°С) – диетиламін» (28 : 5 : 1), основним компонентом яких є хлороформ, 

забезпечували якісний поділ канабіноїдів щонайменше на 7–10 сполук, однак для 

точної ідентифікації певної сполуки необхідне нанесення на хроматографічну 

пластину відповідних аналітичних стандартних розчинів. 

8. Одним з найкращих варіантів для ідентифікації трьох основних 

канабіноїдних сполук (КБД, ТГК і КБН) з метою селекційної оцінки є 

використання однокомпонентної системи «бензол» (100), двокомпонентних систем 

«петролійний ефір (60–95°С) – хлороформ» (20–30 : 10) і «н-гексан – хлороформ» 
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(20 : 10). У останньому випадку спостерігається розмежування плям КБГ і КБН, що 

важливо при селекції на збільшення вмісту непсихотропних канабіноїдів. 

Додавання хлороформу може цілком замінити у загальновживаній системі 

диетиловий ефір, який є прекурсором. 

9. Циклогексан за елюючою здатністю також може використовуватися як 

основний компонент три- або двокомпонентної системи розчинників. 

Двокомпонентна система «циклогексан – хлороформ» (20 : 15) дає чіткий поділ 

основних канабіноїдів, дозволяє ідентифікувати КБГ, вона є стійкою у часі. 

10. Удосконалені прийоми проведення ТШХ прискорюють її процес і 

підвищують достовірності оцінки. Згідно з ними тривалість екстракції зразка 

скорочено до 20 хв, прогрівання рослинних зразків конопель замінено на 

прогрівання пластини з нанесеною пробою (експозиція – 7,5 хв, температура – 

120°С), експериментально встановлена оптимальна концентрація барвника для 

фарбування пластин (0,045 г барвника тривкого синього Б розчиняють у 75 мл 

дистильованої води), фарбування пластин замінено на занурювання пластин на 1 с 

у розчин барвника, при перевищенні інтенсивності і розмірів плям аналізованого 

зразка за відповідні параметри у еталон-свідка кратне розбавлення екстракту і 

повторне проведення ТШХ з відповідним перерахунком балів визначено як 

обов’язковий захід, установлена чітка відповідність бальної оцінки канабіноїдних 

сполук їх кількісному вмісту у сорту ЮС 9. 

11. При проведенні ГРХ у процесі пробопідготовки рослинні зразки 

рекомендовано не прогрівати, екстрагувати метанолом з експозицією від 30 хв і 

більше. 

12. Ефективність застосування удосконалених методів визначення 

канабіноїдних сполук на різних етапах селекції у поєднанні з суворим 

індивідуальним і сімейно-груповим добором за ознаками їх наявності та вмісту 

доведено практикою, зокрема підтверджено низкою створених чи поліпшених 

сортів конопель з відсутністю канабіноїдних сполук (до 100% елітних рослин) та 

створеними зразком VIK CBN і сортом Вік 2020 з підвищеним вмістом КБГ. 

Основні результати даного розділу опубліковані в працях [8–10, 12]. 
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РОЗДІЛ 4 

ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРОЯВУ ОЗНАК НАЯВНОСТІ ТА ВМІСТУ 

КАНАБІНОЇДНИХ СПОЛУК І ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В СЕЛЕКЦІЇ 

КОНОПЕЛЬ 

 

4.1 Фактори детермінації зміни вмісту канабіноїдів у конопель 

 

Вміст канабіноїдних речовин на сьогодні залишається найважливішою 

селекційною ознакою конопель. Контроль за ними здійснюється протягом всього 

селекційного процесу, починаючи з вихідних форм для добору чи гібридизації і 

продовжуючи в ланках первинного насінництва та виробництва сертифікованого 

насіння. Їх фенотиповий прояв залежить від багатьох факторів, які можна 

об’єднати у дві групи – спадкові (реалізація генотипу) та чинники середовища. 

У зв’язку з цим постають актуальні питання вивчення колекції генетичних 

ресурсів конопель за хемотипом як джерел вихідного матеріалу, взаємозв’язків між 

канабіноїдними сполуками і можливостей інбридингу (та його крайньої форми 

самозапилення) у пошуку ліній з перерваним процесом біосинтезу канабіноїдів як 

єдино можливого шляху для створення гетерозисних гібридів з відсутністю 

психотропних властивостей та початку селекції конопель у медичному напряму, 

виявлення епігенетичних явищ за впливу фізіологічно активних речовин на 

видільну систему конопель. Актуальним є розробка прийомів доборів зразків для 

аналізу канабіноїдів, принципів підбору батьківських форм для схрещування тощо. 

 

4.1.1 Аналіз колекційних зразків за вмістом канабіноїдних сполук і 

хемотипом 

 

Зразки конопель різного генетичного та еколого-географічного походження 

мають довгий варіаційний ряд ознак вмісту як окремо взятої канабіноїдної 

сполуки, так і варіантів їх поєднання, тому нині активно досліджується 

варіабельність генотипів й хемотипів генофонду виду, застосовуючи методи 
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молекулярної генетики та хроматографії [24, 28]. У зв’язку з розробкою нового 

медичного напряму селекції конопель і відповідно потребою у створенні сортів з 

підвищеним вмістом КБД і/або КБГ за одночасної відсутності психотропного ТГК 

набуває актуальності вивчення національної колекції даної сільськогосподарської 

культури у цьому аспекті. Доцільно виділити зразки колекції генетичних ресурсів 

конопель (джерела та донори ознак), які можуть бути цінними в процесі створення 

селекційного матеріалу із бажаним вмістом певної канабіноїдної сполуки [3]. 

На першому етапі досліджень нами було здійснено аналіз параметричної бази 

даних колекції конопель (500 зразків) за ознакою вмісту канабіноїдів, 

ідентифікованих методом ТШХ, і виділено зразки з наявністю непсихотропних 

сполук і відсутністю чи низьким вмістом ТГК, які у подальшому використано для 

кількісного визначення, – це 80 колекційних зразків конопель різного генетичного 

(місцеві форми, селекційні сорти, гібриди і самозапилені лінії) і територіального 

походження (з 9-ти країн, найбільше – з України, Росії та Франції) (рис. 4.1). 

Зразок-стандарт для ознаки вмісту канабіноїдів – ЮС 9 (номер національного 

каталогу UF0600040). У всіх зразках вміст ТГК становив менше 0,08% (дозволеної 

чинним законодавством норми). Географічні координати місцевості вирощування 

зразків: 51°39' північної широти і 33°59' східної довготи (м. Глухів, Сумської обл.). 

 

Франція; 8

Німеччина; 6

Фінляндія; 2

Болгарія; 1

Інші; 4

Україна; 47

Росія; 13

Польща; 1
Румунія; 1

Італія; 1

 
Рисунок 4.1 – Розподіл досліджуваних колекційних зразків за країною 

походження (2018–2019 рр.) 
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За результатами аналізу вмісту канабіноїдів методом газорідинної 

хроматографії усі без винятку колекційні зразки містили КБД, але у різній 

кількості, зокрема його вміст коливався від слабких слідів, що межує з повною 

відсутністю, – 0,0052 (Артеміда) до 2,2747% (зразок UF0600719). Поділ зразків на 

класи за досліджуваною ознаку показав, що найбільше зразків було у класах 

0,0052–0,2321 (23,75%), 0,6861–0,9130 (16,25%) і 1,5986–1,8208% (12,50% від 

загальної кількості). У цілому, отримані досить значні межі варіації вмісту КБД, 

що дозволяє виділяти цінні джерела та донори даної ознаки з метою подальшого 

залучення генетичної плазми для створення сортів медичного напряму 

використання, але з відсутністю психотропного ТГК (рис. 4.2). 
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Рисунок 4.2 – Розподіл колекційних зразків на класи за ознакою вмісту КБД 

(2018–2019 рр.) 

 

Вміст ТГК у рослинному матеріалі був незначним і не перевищував 

дозволених чинним законодавством норм. Він коливався від повної відсутності 

(0,0000%), коли в межах чутливості газорідинного хроматографа його виявити не 

вдається, до 0,0775%. Поділ досліджуваних зразків на класи за ознакою вмісту ТГК 

засвідчив, що найбільше колекційних зразків конопель було віднесено до класів 

0,0000–0,0077 (17,50%), 0,0078–0,0155 (12,50%) і 0,0698–0,0775% (18,75% від 
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загальної кількості), таким чином, отримано досить строкатий розподіл за даною 

ознакою, що значно розширює можливості вибору для подальшої роботи тих 

зразків, що найбільше цікавлять селекціонера. У досить великої частки зразків 

виявлено відсутність або слабкі сліди ТГК, що у поєднанні з високим вмістом КБД 

роблять їх незамінними для створення сортів медичного напряму використання. 

Для проведення селекційної роботи методом добору зразки з останніх класів варто 

не залучати, але їх можна включити як материнські чи батьківські форми у 

гібридизацію з коноплями, які характеризуються повною відсутністю 

канабіноїдних сполук для поступового зменшення їх вмісту у потомстві (рис. 4.3). 
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Рисунок 4.3 – Розподіл колекційних зразків на класи за ознакою вмісту ТГК 

(2018–2019 рр.) 

 

КБГ у досліджуваному матеріалі ідентифіковано вкрай рідко і в незначних 

кількостях, а саме – 95,00% зразків віднесено до класу 0,0000–0,0889%, серед яких 

у 35 зразків, що становить 43,75% від загальної кількості, дана сполука взагалі 

відсутня. Найвищий показник ознаки проявився на рівні 0,8892% у VIK СBN, який 

є перспективним для селекції у напрямі підвищення КБГ, що також 

характеризується окремими терапевтичними властивостями (рис. 4.4). 
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Рисунок 4.4 – Розподіл колекційних зразків на класи за ознакою вмісту КБГ 

(2018–2019 рр.) 

 

Таким чином, за ознакою високого вмісту КБД виділено 32 зразки, що 

складає 40% усіх проаналізованих варіантів. Вони містять у висушеному стані 

більше 1,00% зазначеної сполуки, порівняно з сортом-стандартом ЮС 9. За 

ознакою повної відсутності ТГК виділено 11 зразків, що становить близько 14% від 

загальної кількості. За ознакою високого вмісту КБГ виділено 4 зразки (або 5%), а 

саме – зразок UF0600253, Моздокская, Синельниківські однодомні 3 і VIK CBN 

(табл. 4.1). Їх рекомендовано використовувати у практичній селекції. 

Прийнято виділяти декілька хімічних фенотипів (хемотипів) конопель на 

основі співвідношення певних канабіноїдів: 

– хемотип І – психотропні коноплі з переважанням ТГК, тобто низьким 

співвідношенням КБД/ТГК (ТГК > 0,3%, КБД < 0,5%, алелі – BTBT або BTB0); 

– хемотип ІІ – коноплі, яким властиве проміжне співвідношення 

КБД/ТГК, близьке до 1 (ТГК ≥ 0,3%, КБД > 0,5%, алелі – BTBD);  

– хемотип ІІІ – волокнисті коноплі з переважанням КБД і високим 

співвідношенням КБД/ТГК, у яких вміст ТГК становить від невеликого відсотка до 

повної відсутності (ТГК < 0,3%, КБД > 0,5%, алелі – BDBD або BDB0); 
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Таблиця 4.1 – Цінні зразки конопель за ознаками вмісту канабіноїдів (2018–

2019 рр.) 

Номер національного 

каталогу 

Назва зразка Вміст відповідної 

канабіноїдної сполуки, % 

З високим вмістом КБД (КБД > 1,00%, ТГК < 0,08 %) 

UF0600008 ВО203327 1,7118 

UF0600014 Южная брюховецкая 1,4048 

UF0600033 ЮСО 1 1,6682 

UF0600045 ЮС 12 1,1917 

UF0600047  1,3041 

UF0600116 Однодомні 8 1,6797 

UF0600135 ВО78142 1,7794 

UF0600142 ВО5799 1,0598 

UF0600145  1,7149 

UF0600146  1,0315 

UF0600173 ВО2539 1,4654 

UF0600183  1,4114 

UF0600196 ЮС 58 1,5686 

UF0600237 Мало-перевозская 1,1859 

UF0600238 Гібрид 3 1,2032 

UF0600241 Южная большеписаревская 1,9144 

UF0600242 Тогучинская 2 2,0788 

UF0600244 Краснодарская 14 1,3276 

UF0600251 Альметьевская 1,3437 

UF0600253  1,7536 

UF0600408 Fedrina 74 1,8272 

UF0600410 Дніпровські однодомні 14 2,0834 

UF0600431 Ferimon 12 1,8480 

UF0600442 Fedora 19 2,2495 

UF0600443 Futura 77 1,6279 

UF0600457 Славянка 1,7329 

UF0600680 Santika 1,1827 

UF0600682 Lipko 1,4372 

UF0600690 Silvana 1,7251 

UF0600700 Fedora 17 1,0479 

UF0600716 Вера 1,6076 

UF0600719  2,2747 
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Кінець табл. 4.1 

Номер національного 

каталогу 

Назва зразка Вміст відповідної 

канабіноїдної сполуки, % 

З відсутністю ТГК 

UF0600133 ЮСО 31 0 

UF0600253  0 

UF0600585 Глухівські 51 0 

UF0600589 Гляна 0 

UF0600609 Кировская К-314 0 

UF0600697 Миколайчик 0 

UF0600704 Артеміда 0 

UF0600705 Гармонія 0 

UF0600709 Міг 2 0 

UF0600715 Глухівські 85 0 

UF0600720 Деметра 0 

З високим вмістом КБГ (КБГ > 0,30%, ТГК < 0,08 %) 

UF0600253  0,5148 

UF0600254 Моздокская 0,3274 

UF0600510 Синельниківські однодомні 3 0,3006 

UF0600718 VIK CBN 0,8892 

 

– хемотип IV – коноплі з переважанням КБГ, який є основною сполукою, 

і низьким вмістом чи відсутністю ТГК (КБГ > 0,3%, КБД < 0,5%, алелі – B0B0); 

– хемотип V – коноплі з повною відсутністю канабіноїдних сполук, які 

практично не можна виділити в межах чутливості хроматографа (сумарний вміст 

канабіноїдів < 0,2%) [20, 22, 27]. 

Згідно даної класифікації проаналізовані нами зразки належать до 3-х 

хемотипів – ІІІ, IV і V (рис. 4.5), зокрема 52 зразки (або 65%) віднесено до 

хемотипу ІІІ, 2 зразки (або 2,5%) – до хемотипу IV і 26 зразків (або 32,5% від 

загальної кількості) – відповідно до хемотипу V (рис. 4.6). Зауважимо, що вміст 

ТГК навіть у зразків, які належать до хемотипу ІІІ, становив менше 0,08 %, а зразок 

Моздокская, незважаючи на вміст КБГ 0,3274%, віднесли до цього ж хемотипу 

через високий вміст КБД (вищий за 0,5%). 
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хемотип ІІІ                                                              хемотип IV 

 

хемотип V 

Рисунок 4.5 – Хроматограми канабіноїдних сполук різних хемотипів 

конопель 

 

Співвідношення КБД/ТГК у зразків, що віднесені до хемотипу ІІІ, коливалась 

в межах від 11,5 (BО249105) до 219,5 (ЮСО 1), у середньому становлячи 31,7. 

Отримані показники у деяких випадках є значно вищими за відомі дані, описані у 

наукових джерелах, де найвище значення для досліджуваного хемотипу становило 
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37,1 [24]. У зразків, віднесених до хемотипу ІV з переважанням серед 

канабіноїдних сполук КБГ, співвідношення КБГ/КБД було меншим за 

співвідношення КБГ/ТГК, що є досить позитивним для селекції. Співвідношення 

КБД/ТГК у зразків, що належать до хемотипу V, і в яких ідентифіковано ТГК, 

досягало значення від 1,3 (Ніка) до 33,1 (Глухівські однодомні 18), у середньому 

становлячи 12,3, або ж у зразків даного хемотипу ТГК взагалі був відсутнім 

(табл. 4.2). Досить цінним виявився зразок UF0600253, який поєднує високий вміст 

КБД, ідентифікований на рівні 1,7536%, і порівняно високий вміст КБГ, 

ідентифікований на рівні 0,5148%, що серед відомих нам генотипів конопель 

зустрічається вкрай рідко. 

хемотип V; 26

хемотип І; 0

хемотип ІІ; 0

хемотип ІІІ; 52

хемотип IV; 2

 Рисунок 4.6 – Розподіл досліджуваних зразків за хемотипом (2018–2019 рр.) 

 

Таблиця 4.2 – Співвідношення між канабіноїдними сполуками у колекційних 

зразків залежно від хемотипу (2018–2019 рр.) 

Співвідношення Min Max Середнє 

Хемотип ІІІ, 

співвідношення КБД/ТГК 

 

11,5 

 

219,5 

 

31,7 

Хемотип IV, 

співвідношення КБГ/КБД 

співвідношення КБГ/ТГК 

 

1,2 

5,4 

 

3,0 

31,9 

 

2,1 

18,6 

Хемотип V, 

співвідношення КБД/ТГК 

 

1,3 

 

33,1 

 

12,3 
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Питання встановлення характеру взаємозв’язків між канабіноїдними 

сполуками у зразків генетичних ресурсів конопель має важливе значення. По-

перше, сучасний розвиток виробництва вимагає створення сортів чи селекційного 

матеріалу із заданим вмістом певного канабіноїда, наприклад КБД, КБГ, КБХ, при 

одночасній відсутності чи мінімальних кількостях ТГК, щоб уникнути 

психотропного ефекту такої конопляної сировини і в майбутньому – лікарських 

препаратів або біологічно активних добавок. По-друге, на прикладі селекційних 

сортів виявлено сильний позитивний взаємозв’язок між канабіноїдними сполуками 

(КБД, ТГК і КБН), що ускладнює селекційний процес підвищення вмісту однієї 

речовини і одночасно зниження вмісту іншої сполуки. У той же час виявлено і 

відмінності у силі взаємозв’язку між зазначеними факторами у сортів конопель 

різних еколого-географічних типів та можливості виділення самозапилених ліній 

певного сорту зі слабшим взаємозв’язком між канабіноїдами [11]. 

У межах досліджуваних нами колекційних зразків КБД і ТГК також досить 

сильно генетично пов’язані, про що свідчить коефіцієнт кореляції між даними 

ознаками. У загальній вибірці він становить 0,85 (достовірно на рівні значущості 

0,05). Це означає, що зі зростанням кількості одного із зазначених канабіноїдів, 

зростає вміст іншої сполуки, і навпаки. Вміст КБГ фактично не пов’язаний з 

іншими двома основними канабіноїдами – КБД і ТГК (коефіцієнти кореляції 

становлять 0,04 і 0,00 відповідно). Отримані дані частково підтверджують 

запропоновану генетичну модель успадкування ознак вмісту канабіноїдних сполук 

[21], за якою один локус В має два кодомінантні алелі, описані як BD і ВТ, що 

кодують дію ферментів – КБД-синтази і/або ТГК-синтази – з різною ефективністю 

при перетворенні КБГ (попередника) в КБД чи ТГК відповідно. 

Установивши кореляції між досліджуваними сполуками у конопель різних 

хемотипів, зокрема ІІІ і V, було відмічено дещо відмінні особливості 

взаємозв’язків. Так, між ознаками вмісту КБД і ТГК зразків, що належать до 

хемотипу ІІІ, виявлено середній позитивний кореляційний зв’язок (коефіцієнт 

парної кореляції складає 0,54), а у зразків, що належать до хемотипу V, він – 

сильний (коефіцієнт парної кореляції складає 0,78). Коефіцієнти детермінації 
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показують, що у 29-х і 61-му випадках зі 100 відповідно один фактор 

безпосередньо залежить від другого. Між КБГ та КБД в межах зразків хемотипу ІІІ 

виявлено слабкий взаємозв’язок (до його відсутності), між КБГ та ТГК – середній 

негативний взаємозв’язок (коефіцієнт парної кореляції складає –0,32). У межах 

хемотипу V встановлено також слабкий кореляційний зв’язок КБГ з іншими 

сполуками (коефіцієнт парної кореляції не перевищують 0,20) (рис. 4.7). 
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Рисунок 4.7 – Кореляція між ознаками вмісту канабіноїдних сполук у зразків 

хемотипу ІІІ і V 2018–2019 рр.: 

1 – 3 – коефіцієнти парної кореляції r; 4 – 6 – коефіцієнти детермінації r
2
; 7 –

 9 – коефіцієнти множинної кореляції R; 10 – 12 – коефіцієнти множинної 

детермінації R
2
; * – істотно на рівні значущості 0,05 

 

Множинні коефіцієнти кореляції змінних – це показник тісноти лінійного 

зв’язку між однією ознакою і сукупністю двох інших ознак. У наших дослідженнях 

вони показують, що у ряді зразків хемотипу V КБД дуже сильно пов’язаний із 

сукупністю ТГК і КБГ (RКБД · ТГК КБГ = 0,79, R
2
 = 0,62), це ж стосується і ТГК 

(RТГК · КБД КБГ = 0,78, R
2
 = 0,61). Зважаючи на коефіцієнт множинної детермінації, 

більш ніж у 60-ти випадків зі 100-та закономірність проявляється під дією 
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досліджуваних факторів. Прояв КБГ значно менше залежить від сукупного впливу 

КБД і ТГК (RКБГ · КБД ТГК = 0,24, R
2
 = 0,06). Серед зразків хемотипу ІІІ дані множинні 

коефіцієнти кореляції мають менші значення (0,61, 0,65 і 0,45 відповідно), тобто 

окремі компоненти канабіноїдного складу рослин взаємопов’язані слабше. 

Особливо це стосуються сукупного впливу КБД і ТГК на рівень прояву КБГ: у 

даному випадку зв’язок майже відсутній (R
2
 = 0,20). 

Оскільки зв’язок між ознаками вмісту КБД і ТГК доволі тісний і 

прямолінійний, вимірювання здійснені в інтервальних шкалах, а розподіл значень 

апріорі можемо вважати нормальним, було побудовано рівняння лінійної регресії, 

яке показує залежність однієї ознаки від іншої та дає можливість прогнозувати 

наскільки підвищиться/знизиться вміст певної сполуки, наприклад, в результаті 

добору, при зміні іншого показника на одиницю вимірювання. Рівняння лінійної 

регресії також підтверджує той факт, що взаємозв’язки зразків хемотипу ІІІ слабші, 

порівняно зі зразками хемотипу V, тобто перші гіпотетично можна рекомендувати 

до залучення в селекційний процес (добір, самозапилення, гібридизацію) з метою 

пошуку окремих рослин з перерваним процесом біосинтезу канабіноїдів, що дасть 

можливість змінювати вміст певної сполуки з мінімальною зміною чи елімінацією 

інших канабіноїдних компонентів [3] (рис. 4.8). 

 

  

        хемотип ІІІ                                                 хемотип V 

Рисунок 4.8 – Кореляційно-регресійна залежність вмісту КБД і ТГК у різних 

хемотипів конопель (середнє, 2018–2019 рр.) 
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Особливості прояву вмісту канабіноїдів у зразків конопель, які належать до 

хемотипів І і ІІ, добре описано у працях інших вчених [24, 28]. 

Таким чином, вміст канабіноїдних сполук та хемотип залежить від генотипу 

зразка і детермінується внутрішніми (спадковими) факторами [3]. 

Виділені 32 зразки за ознакою високого вмісту КБД, 11 зразків з повною 

відсутністю ТГК і 4 зразки з підвищеним вмістом КБГ можна рекомендувати 

використовувати у практичній селекції, зокрема для створення сортів медичного 

напряму з підвищеним вмістом КБД і/або КБГ при відсутності ТГК. 

 

4.1.2 Особливості накопичення канабіноїдів в онтогенезі 

 

Особливості накопичення канабіноїдних сполук у конопель добре вивчені, 

зокрема відмічено, що вміст канабіноїдів збільшується на генеративній стадії 

розвитку [18, 19], кількість даних речовин зменшується від верхівки до нижньої 

частини рослини [1, 23]. Хемотипи різних зразків, зокрема відношення КБД/ТГК і 

КБГ/КБД не змінюється протягом онтогенезу, вони є порівняно сталими, тому 

визначити хемотип можна вже на ранніх стадіях розвитку (через 28–40 діб після 

посіву), а калюсні тканини взагалі не здатні утворювати канабіноїдні сполуки [25]. 

Існує позитивна кореляція між вмістом КБД у листках і суцвітті, тобто, якщо у 

вегетативних органах високий вміст ТГК, то і у генеративних органах він також 

буде високим, і навпаки. Це означає, що вже на ранніх етапах розвитку до цвітіння 

можна передбачити хемотип рослини [26]. 

Зауважимо, що біохімічні шляхи та особливості накопичення канабіноїдів 

вивчені здебільшого або у верхівках рослин конопель, де прояв ознаки 

максимальний, або для сортів з високим вмістом канабіноїдів. Останнім часом 

зростає інтерес до сортів технічних конопель (з відсутністю ТГК чи його дуже 

низьким вмістом), але які містять КБД, що не є наркотичним чи психотропним 

засобом, як джерел сировини для потреб фармацевтичної галузі. Нами установлено 

динаміку накопичення КБД в онтогенезі рослин конопель не за максимальним 

виразом вмісту (шляхом використання для аналізу верхівкових частин рослин, 
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оцвітини жіночих квіток), а в середньозваженому зразку вегетативної маси усіх 

живих листків і суцвіття (без стебла) певного етапу розвитку. Це потрібно для 

визначення оптимальної фенологічної фази конопель, у яку доцільно проводити 

збирання з метою отримання КБД для медичних цілей (у виробничих масштабах) 

та відбирати зразки для аналізу за максимальним проявом даної сполуки при 

розробці методичних прийомів селекції на підвищення непсихотропних 

канабіноїдів. Досліджувалися зразки різних еколого-географічних типів і 

генетичного походження: 

1) окремі сім’ї сорту Гляна середньоєвропейського еколого-географічного 

типу, з якими проводився добір на збільшення вмісту КБД, з показниками КБД – 

3 бали, ТГК – 1 бал, КБН – 3–10 балів за даними ТШХ; 

2) сорт ЮСО 31 середньоєвропейського еколого-географічного типу, який 

характеризується нижчим рівнем стабільності ознаки відсутності канабіноїдних 

сполук, порівняно з сучасними сортами; 

3) сорт Золотоніські 15 південного еколого-географічного типу, у якого 

характер накопичення канабіноїдних сполук відмінний [14]. 

Було виявлено, що у фазу розвитку 1–3 і 5 справжніх листків (кінець травня і 

середина червня) біомаса рослин, придатна для використання як джерело КБД, 

була незначною. Вона відповідно становила 3,5 і 37,3 г/м
2
 у сорту Гляна, 3,0 і 

64,3 г/м
2
 у сорту ЮСО 31, 2,3 і 56,2 г/м

2
 абсолютно сухої речовини у сорту 

Золотоніські 15. Найбільш інтенсивний приріст біомаси спостерігали від фази 

масової бутонізації (кінець червня) до повного цвітіння (кінець липня – початок 

серпня). З фази початку дозрівання насіння (середина серпня) біомаса рослин 

збільшувалась слабко, майже залишаючись на одному рівні (що було викликано 

урівноваженням маси вегетативних і генеративних органів: листки поступово 

відмирали, а суцвіття збільшувалось), але досягла свого максимуму все ж таки у 

фазу біологічної стиглості, незважаючи на масове опадання листків майже до зони 

суцвіття. У середині вересня після фази біологічної стиглості вона склала 615,4, 

714,2 і 666,2 г/м
2
 абсолютно сухої речовини відповідно у сортів Гляна, ЮСО 31 і 

Золотоніські 15 (рис. 4.9–4.11) [14]. 
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Рисунок 4.9 – Динаміка накопичення рослинами конопель сорту Гляна 

біомаси, придатної для використання як джерела КБД (середнє, 2016–2018 рр.) 
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Рисунок 4.10 – Динаміка накопичення рослинами конопель сорту ЮСО 31 

біомаси, придатної для використання як джерела КБД (середнє, 2016–2018 рр.) 
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 Рисунок 4.11 – Динаміка накопичення рослинами конопель сорту 

Золотоніські 15 біомаси, придатної для використання як джерела КБД (середнє, 

2016–2018 рр.) 

 

Динаміка накопичення різних канабіноїдних сполук має свої особливості. У 

окремих сім’ях сорту Гляна, що містили певну кількість канабіноїдів, вже у фазі 1–

3 пар справжніх листків їх можна ідентифікувати (табл. 4.3). Вміст КБД і ТГК у 

сорту Гляна за даними напівкількісної оцінки методом ТШХ знизився у фазу 5 пар 

справжніх листків, потім підвищився і майже не змінювався до фази біологічної 

стиглості, досягнувши 2,50 і 2,38 балу відповідно для зазначених сполук. 

Несподіваним виявився високий вміст КБН, особливо на ранніх стадіях розвитку, 

який потім під час етапів інтенсивного росту і розвитку (накопичення біомаси) 

зменшуються і знову зростає у фазу масового дозрівання насіння – біологічної 

стиглості (у середньому до 5,00–7,25 балу). Спостерігається тенденція до більш 

інтенсивного накопичення зазначеної сполуки у сім’ї (потомстві рослини) з 

фенотипом 3 КБД, 1 ТГК, 10 балів КБН, порівняно з потомством рослини з 

фенотипом 3 КБД, 1 ТГК, 3 бали КБН. Отже, інтенсивність накопичення певної 

канабіноїдної сполуки, порівняно з іншими, спадково обумовлена. Рослини сорту 

ЮСО 31 протягом онтогенезу до масового дозрівання насіння не накопичували 

ТГК, а лише містили КБД, хоча й у меншій, порівняно з сортом Гляна, кількості 
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(до 0,66 балу). За величиною вмісту КБД сорт Золотоніські 15 був подібним до 

сорту ЮСО 31, однак найбільше даної сполуки виявлено у фазу біологічної 

стиглості (0,63 балу). ТГК ідентифіковано, починаючи з фази повного цвітіння у 

незначній кількості. Подібно до сорту Гляна, у рослин сортів ЮСО 31 і 

Золотоніські 15 найвищий вміст КБН спостерігали на ранніх етапах розвитку – у 

фазу 1–3 пар справжніх листків (0,25 і 3,28 балу відповідно) [14]. 

 

Таблиця 4.3 – Динаміка накопичення канабіноїдних сполук рослинами 

конопель (середнє, 2016–2018 рр.) 

Дата відбору 

зразків 

Код за 

шкалою 

BBCH 

Вміст канабіноїдних сполук у сортів за даними 

ТШХ, бал 

Гляна ЮСО 31 Золотоніські 15 

КБД ТГК КБН КБД ТГК КБН КБД ТГК КБН 

31.05 11-13 3,75 1,50 10,00 0,44 0 0,25 0,34 0 3,28 

14–16.06 15 1,88 0,88   5,75 0,40 0 0,12 0,44 0 0,22 

29–30.06 55 3,25 2,00   3,00 0,40 0 0,12 0,34 0 0,12 

14.07 60-62 2,88 1,62   2,50 0,50 0 0,12 0,40 0 0,12 

30.07–01.08 65 3,00 1,75   3,75 0,44 0 0,12 0,34 0,10 0,40 

14–16.08 81-83 2,45 1,74   3,30 0,46 0 0,12 0,46 0,08 0,84 

30.08–01.09 85 2,38 1,75   5,00 0,66 0,12 0,12 0,56 0,12 0,86 

14–15.09 91 2,50 2,38   5,25 0,56 0,25 0,16 0,63 0,25 1,00 

НІР 05 0,69   0,10   0,13   

 

Припускаємо, що порівняно високий вміст канабіноїдів у загальній біомасі 

рослин на ранніх етапах розвитку конопель – це еволюційно сформована адаптація 

молодих особин протидіяти впливу несприятливих абіотичних (погодні умови) і 

біотичних (шкідники, хвороби) факторів шляхом синтезу фенольних сполук та 

різна швидкість росту і синтезу вторинних метаболітів. Вміст зазначених речовин 

може зменшуватися аж до нуля, оскільки рослини інтенсивно накопичують 

біомасу, а кількість канабіноїдних сполук залишається незмінною чи збільшується 
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повільніше, що в загальній біомасі визначається доступними нам методами як 

відсутність чи слідові кількості, і поступово підвищується, коли сповільнюється 

ріст у генеративній фазі, а синтез канабіноїдів продовжується [14]. 

Хоча вміст КБД фактично не змінюється протягом вегетаційного періоду, 

КБД більше містять суцвіття, а не листки конопель, однак зважаючи на кількість 

біомаси, яку можна використати для виділення КБД, у ту чи іншу фенологічну 

фазу чи з різних органів рослин можна отримати і різну кількість даної речовини. 

Провівши розрахунок відповідності бальної оцінки вмісту канабіноїдних сполук їх 

кількісному вмісту (див. розділ 3) можна проілюструвати особливості динаміки їх 

накопичення на певній одиниці площі, зокрема теоретично з 1 м
2
 окремих сімей 

сорту Гляна у фазу 1–3 пари справжніх листків можна отримати 0,050, 5 пар 

справжніх листків – 0,266, масової бутонізації – 1,650, початку цвітіння – 3,433, 

повного цвітіння – 4,857, початку дозрівання насіння – 4,415, масового дозрівання 

насіння – 4,632 г, біологічної стиглості – 5,808 г КБД; з 1 м
2
 сорту ЮСО 31 – 0,004, 

0,116, 0,208, 0,632, 0,804, 1,049, 1,475 і 0,130 г відповідно; з 1 м
2
 сорту 

Золотоніські 15 – 0,003, 0,093, 0,133, 0,346, 0,624, 0,928, 1,200 і 1,563 г відповідно 

(рис. 4.12–4.14) [14]. 
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Рисунок 4.12 – Динаміка накопичення КБД і ТГК рослинами конопель сорту 

Гляна (середнє, 2016–2018 рр.) 
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Рисунок 4.13 – Динаміка накопичення КБД і ТГК рослинами конопель сорту 

ЮСО 31 (середнє, 2016–2018 рр.) 
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Рисунок 4.14 – Динаміка накопичення КБД і ТГК рослинами конопель сорту 

Золотоніські 15 (середнє, 2016–2018 рр.) 
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При цьому слід мати на увазі, що поступово зростає і кількість ТГК, 

особливо з фази повного цвітіння – початку дозрівання насіння. Так, у середині 

вересня його кількість становила від 0,014 (сорти ЮСО 31 і Золотоністкі 15) до 

0,116 г/м
2
 (сорт Гляна). Фактично у період з повного цвітіння до біологічної 

стиглості у окремих сімей сорту Гляна накопичення КБД і ТГК на одиниці площі 

відбувалось несуттєво [14]. 

Оскільки регресійна залежність є лінійною, розподіл значень апріорі можна 

вважати нормальним, а коефіцієнти а і b за результатами обробки даних 

статистичною програмою є значимими, можемо побудувати вибіркові рівняння 

лінійної регресії, зокрема залежності накопичення рослинами конопель біомаси і 

КБД від тривалості розвитку (табл. 4.4). Дана модель дає можливість прогнозувати 

урожай біомаси та кількість накопиченого КДБ на певну добу росту і розвитку 

рослин, при зменшенні чи збільшенні одиниці незалежної змінної, і може бути 

використана на практиці при вирощуванні конопель як сировини для 

фармацевтичної галузі та для прогнозування вже на ранніх етапах онтогенезу 

кількості КБД, яку можна отримати у кінцеві фази розвитку з одиниці площі [14]. 

 

Таблиця 4.4 – Кореляційно-регресійна залежність накопичення рослинами 

конопель біомаси і КБД від тривалості розвитку (середнє, 2016–2018 рр.) 

Коефіцієнти детермінації, рівняння лінійної регресії 

сорт Гляна сорт ЮСО 31 сорт Золотоніські 15 

Біомаса і тривалість розвитку 

R
2
 = 0,960 

Y = –70,183 + 6,244Х * 

R
2
 = 0,941 

Y = –86,638 + 7,250Х * 

R
2
 = 0,941 

Y = –99,839 + 6,806Х * 

КБД і тривалість розвитку 

R
2
 = 0,902 

Y = –0,425 + 0,057Х * 

R
2
 = 0,980 

Y = –0,273 + 0,016Х * 

R
2
 = 0,941 

Y = –0,337 + 0,015Х * 

Примітки: 

1. Y – маса, г/м
2
; Х – тривалість розвитку, діб. 

2. * – істотно на рівні значущості 0,05. 
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Біомаса листків рослин конопель завжди більша від біомаси суцвіття. У фазу 

початку дозрівання насіння це співвідношення складає 357,2 і 123,0 г/м
2
 у сорті 

Гляна, 317,8 і 273,6 г/м
2
 у сорті ЮСО 31, 429,6 і 94,0 у сорті Золотоніські 15, тобто 

різні сорти за даною ознакою відрізняються (рис. 4.15). Суцвіття конопель містять 

набагато більше канабіноїдних сполук, порівняно з листками. Так, у сорту Гляна у 

перших виявлено 4,25 КБД, 3,38 ТГК і 8,62 балу КБН, а у других – 2,00, 1,34 і 

1,28 балу відповідно. Суцвіття сорту ЮСО 31 також містили більше КБД, 

порівняно з листками (0,72 і 0,25 балу). У сорту Золотоніські 15 суцвіття 

характеризувались наявністю 1,44  КБД, 0,44 ТГК і 4,50 балу КБН, а листки даних 

сполук у фазу початку дозрівання насіння містили лише 0,25 КБД і 0,03 балу КБН 

(табл. 4.5). У той же час як із суцвіть, так і листків сорту Гляна, можна отримати 

майже однакову кількість КБД – 2,351 і 2,063 г/м
2
, при показниках ТГК – 0,042 і 

0,026 г/м
2
 відповідно; з суцвіть сорту ЮСО 31 – 0,744, листків – 0,304 г/м

2
 КБД, 

тобто приблизно удвічі менше, при відсутності ТГК в обох випадках; на 1 м
2
 сорту 

Золотоніські 15 накопичувалось у 0,536 КБД суцвітті і 0,932 г у листках (табл. 4.6). 

Таким чином, доцільно збирати і суцвіття і листки з метою отримання КБД [14]. 
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Рисунок 4.15 – Співвідношення біомаси суцвіття і листків рослин конопель у 

фазу початку дозрівання насіння (середнє, 2016–2018 рр.) 
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Таблиця 4.5 – Вміст канабіноїдних сполук у суцвітті та листках рослин 

конопель у фазу початку дозрівання насіння (середнє, 2016–2018 рр.) 

Орган рослин Вміст канабіноїдних сполук у сортів за даними ТШХ, бал 

Гляна ЮСО 31 Золотоніські 15 

КБД ТГК КБН КБД ТГК КБН КБД ТГК КБН 

Суцвіття 4,25 3,38 8,62 0,72 0 0,12 1,44 0,44 4,50 

Листки 2,00 * 1,34 * 1,28 * 0,25 * 0 0,12 0,25 * 0 0,03 * 

Примітка. * – істотно на рівні значущості 0,05. 

 

Таблиця 4.6 – Накопичення КБД і ТГК у суцвітті й листках рослин конопель 

у фазу початку дозрівання насіння (середнє, 2016–2018 рр.) 

Орган рослин Накопичення канабіноїдних сполук у сортів, г/м
2
 

Гляна ЮСО 31 Золотоніські 15 

КБД ТГК КБД ТГК КБД ТГК 

Суцвіття 2,351 0,042 0,744 0 0,536 0,004 

Листки 2,063 0,026 * 0,304 * 0 0,392 * 0 

Примітка. * – істотно на рівні значущості 0,05. 

 

Аналіз канабіноїдів більш точним методом – ГРХ – показав, що 

систематичне видалення точок росту (апікальних меристем) кожні 2 тижні у певній 

мірі підвищує кількість КБД на кінець вегетаційного періоду. Вміст зростав з 

1,2020 до 1,2377% у сорту Гляна, з 0,0273 до 0,0499% у сорту ЮСО 31 і з 0,1052 до 

0,2662% у сорту Золотоніські 14, або у 1,03, 1,83 і 2,53 разу (рис. 4.16). Таку 

закономірність у накопиченні канабіноїдів можна пояснити тим, що синтез КБД 

відбувається раніше (є первинним) за ТГК і видалення точок росту (апікальних 

меристем) викликає як перерозподіл канабіноїдів у рослині, так і нову хвилю 

формування КБД. 

Досить важливим є виділення етапу онтогенезу конопель, а також частину 

рослини (суцвіття чи листки), у яких би була накопичена бажана для виробництва 

кількість КБД при найменшому значенні ТГК. На основі теоретичних розрахунків і 
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згідно описаної методики проведення досліджень оптимальним періодом для 

збирання біомаси конопель з подальшим виділенням з неї КБД є період від повного 

цвітіння до фази біологічної стиглості конопель. У цей період доцільно добирати 

зразки для аналізу на вміст канабіноїдних сполук при селекції конопель медичного 

напряму використання. Зразок слід формувати не за максимальним виразом вмісту 

досліджуваної ознаки шляхом використання для аналізу верхівкових частин 

рослин, оцвітини жіночих квіток, а в середньозваженому зразку вегетативної маси 

усіх живих листків і суцвіття (без стебла) певного етапу розвитку, що є більш 

наближеним до виробничої практики [14]. 
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 Рисунок 4.16 – Вплив систематичного видалення верхівок рослин конопель 

на вміст КБД за даними ГРХ (середнє, 2016–2018 рр., різниця істотна на рівні 

значущості 0,05) 

 

Іншими дослідженнями [10] було передбачено встановлення рівня 

накопичення основних канабіноїдних сполук рослинами конопель на прикладі 

сучасного сорту Глухівські 58 від фази бутонізації до біологічної стиглості, 

вирощених у природних умовах (на ізольованому розсаднику) і вегетаційному 

будинку, та взаємозв’язки між ними. Актуальність дослідження викликана 

необхідністю доведення ефективності проведення направлених доборів до 

цвітіння, зроблених на основі аналізів на наявність та вміст канабіноїдних сполук, а 
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також розробки критеріїв підбору батьківських форм для гібридизації у напрямку 

зменшення канабіноїдних сполук чи підвищення вмісту непсихотропних сполук 

саме в умовах вегетаційного будинку. Останнє обумовлене тим, що гібридизація на 

рівні окремих елітних рослин однодомної фемінізованої матірки з використанням 

комбінованих (тканинно-плівкових) ізоляторів в умовах вегетаційного будинку є 

ефективним методом при створенні сортів, стабільних за ознакою однодомності і з 

високими показниками продуктивності, а сорти конопель медичного напряму 

використання взагалі найчастіше культивують в умовах закритого ґрунту (у 

багатьох країнах цього вимагають саме норми закону). 

У результаті вдалося прослідкувати рівень накопичення основних 

канабіноїдних сполук рослинами від фази бутонізації до біологічної стиглості у 

природних умовах і вегетаційному будинку та взаємозв'язок між ними. У рослин, 

вирощених у природних умовах, вміст КБД зростав з фази бутонізації до 

біологічної стиглості у 1,2 разу з 0,62 до 0,74 балу, вміст ТГК – у 1,5 разу з 0,35 до 

0,54 балу, вміст КБН – у 1,3 разу з 0,72 до 0,96 балу, але не на достовірному рівні. 

Для рослин, вирощених у вегетаційному будинку, характерна протилежна 

особливість: вміст КБД збільшувався з фази бутонізації до біологічної стиглості у 

1,8 разу з 0,64 до 1,14 балу, ТГК – у 4,9 разу з 0,27 до 1,32 балу, КБН – у 2,8 разу з 

0,54 до 1,50 балу. Для останніх двох сполук різниця між вказаними показниками 

була достовірною (табл. 4.7). З цього випливає, що накопичення канабіноїдів 

протягом вегетаційного періоду відбувається інтенсивніше у штучно створених 

умовах для вирощування культури – вегетаційному будинку. Таким чином, вплив 

абіотичних факторів середовища, таких як підвищена температура і вологість, на 

процес синтезу канабіноїдних сполук не викликає сумнівів. У природних умовах 

вміст канабіноїдів у рослин конопель з фази бутонізації до біологічної стиглості 

фактично не змінювався [10]. 

Розподіл рослин досліджуваного сорту конопель за такими 4 умовними 

класами канабіноїдних сполук, як «0 балів», «слабкі сліди та сліди», «1–5 балів», 

«6–10 балів», показав наступне. Як і у природних умовах, так і у вегетаційному 

будинку, спостерігалося поступове збільшення кількості рослин з вмістом КБД, 
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ТГК, КБН 6–10 балів, тобто, якщо у фазу бутонізації у рослинному організмі була 

певна кількість канабіноїдних сполук, то вони продовжували накопичуватись в 

процесі онтогенезу. При цьому, кількість рослин з повною відсутністю ТГК і КБН 

залишалася на високому рівні, зокрема останнє твердження характерне для ТГК 

(табл. 4.8) [10]. 

 

Таблиця 4.7 – Рівень накопичення канабіноїдних сполук рослинами сорту 

Глухівські 58 з фази бутонізації до біологічної стиглості за різних умов 

вирощування (середнє, 2008–2009 рр.) 

Фаза розвитку 

рослин 

Кількість 

рослин, шт. 

Вміст канабіноїдів, балів 

КБД ТГК КБН 

х  ± s х  х  ± s х  х  ± s х  

У природних умовах (ізольований розсадник) 

Бутонізація 179 0,62 ± 0,13 0,35 ± 0,11 0,72 ± 0,20 

Біологічна стиглість 166 0,74 ± 0,16 0,54 ± 0,16 0,96 ± 0,26 

В умовах вегетаційного будинку 

Бутонізація 319 0,64 ± 0,44 0,27 ± 0,06 0,54 ± 0,10 

Біологічна стиглість 236 1,14 ± 0,16 1,32 ± 0,26*** 1,50 ± 0,28** 

Примітка. Ступінь достовірності різниці: **Р < 0,01, ***Р < 0,001 (між 

показниками рослин у фазу бутонізації і показниками у фазу біологічної стиглості). 

 

Так, серед рослин, вирощених у природних умовах, було 75,5% особин з 

відсутністю ТГК у фазі бутонізації і 75,8% (навіть на 0,3% більше) з даним 

проявом ознаки у фазі біологічної стиглості. Серед рослин, вирощених у 

вегетаційному будинку, виявлено 71,9% особин з відсутністю ТГК у фазі 

бутонізації і 58,6% – у фазі біологічної стиглості. Кількість рослин з відсутністю 

КБД у процесі їх розвитку зменшується істотно у штучних умовах (з 44,6% до 

22,8%), а рослин з відсутністю КБН збільшується незалежно від місця зростання, 

що є наслідком незалежного успадкування даної ознаки від ознак вмісту КБД і ТГК 

та збільшення вмісту як продукту кінцевого синтезу ТГК [10]. 
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Таблиця 4.8 – Розподіл рослин сорту Глухівські 58 за умовними класами 

канабіноїдних сполук у фазу бутонізації та біологічної стиглості за різних умов 

вирощування (середнє, 2008–2009 рр.) 

Фаза розвитку 

рослин 

Сполука Кількість рослин (%) з вмістом канабіноїдів 

0 балів сліди 1–5 балів 6–10 балів 

Бутонізація КБД 54,0 

44,6 

27,0 

28,8 

16,4 

26,4 

  2,6 

  0,2 

Біологічна стиглість 48,2 

22,8 

29,7 

40,2 

16,7 

31,2 

  5,4 

  5,8 

Бутонізація ТГК 75,5 

71,9 

14,2 

18,6 

  9,7 

  9,5 

  0,6 

  0,0 

Біологічна стиглість 75,8 

58,6 

12,8 

15,3 

  7,4 

16,5 

  4,0 

  9,6 

Бутонізація КБН 64,0 

58,4 

18,6 

24,6 

14,3 

15,6 

  3,1 

  1,4 

Біологічна стиглість 72,1 

64,8 

  9,6 

  7,6 

10,9 

16,2 

  7,4 

11,4 

Примітка. Чисельник – природні умови, знаменник – умови вегетаційного 

будинку. 

 

Таким чином, рання діагностика рослин (до цвітіння) якісними, 

напівкількісними і кількісними методами і відповідно вибраковка небажаних 

особин як на селекційних розсадниках, так і у вегетаційному будинку, є 

ефективною, оскільки існує велика ймовірність, що рослини з відсутністю 

канабіноїдів збережуть таку властивість до фази біологічної стиглості і кінця 

вегетації, у незначного ж відсотка рослин з нульовими показниками будуть 

виявлені лише слабкі сліди та сліди даних сполук. У рослин з підвищеним вмістом 

непсихотропних канабіноїдів, вміст ТГК буде зростати в до завершення онтогенезу 

повільними темпами. Це означає, що поліпшуючий селекційний добір на 

підвищення принаймі КБД, КБН і КБГ цілком можливий. 

Даний висновок підтверджує аналіз коефіцієнтів кореляції між вмістом 

основних канабіноїдних компонентів в обидва періоди розвитку [10]. Як видно з 

таблиці 4.9, вміст КБД, ТГК і КБН знаходиться у сильному прямому взаємозв’язку 

між собою у зазначених фазах і умовах вирощування та між фазами бутонізації і 
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біологічної стиглості. Виняток у окремих випадках може становити вміст ТГК, 

оскільки між ТГК й іншими сполуками у рослин вегетаційного будинку він міг 

бути середнім. Сильний позитивний взаємозв’язок існує між вмістом КБД у 

рослинах у фазу бутонізації і вмістом цього ж компоненту канабіноїдів у рослинах 

у фазу біологічної стиглості (r = 0,86 для конопель, вирощених у природних умовах 

і r = 0,84 для конопель, вирощених у вегетаційному будинку), такий самий 

характер взаємозв’язку і для КБН (r = 0,80 і r = 0,73 відповідно). Між ознаками 

вмісту ТГК у рослин фази бутонізації і біологічної стиглості, вирощених у 

природних умовах, наявний сильний позитивний взаємозв’язок (r = 0,78), а у 

рослин, вирощених в умовах штучної ізоляції, – середній позитивний (r = 0,52). 

 

Таблиця 4.9 – Коефіцієнти кореляції між вмістом основних канабіноїдних 

сполук у фазах бутонізації і біологічної стиглості рослин сорту Глухівські 58 за 

різних умов вирощування (середнє, 2009–2010 рр.) 

Сполука, фаза 

розвитку 

КБД, 

біологічна 

стиглість 

ТГК, 

бутонізація 

ТГК, 

біологічна 

стиглість 

КБН, 

бутонізація 

КБН, 

біологічна 

стиглість 

КБД, 

бутонізація 

0,86* 

0,84* 

0,94* 

0,88* 

0,77* 

0,60* 

0,94* 

0,87* 

0,82* 

0,78* 

КБД, біологічна 

стиглість 

 0,84* 

0,76* 

0,88* 

0,78* 

0,83* 

0,77* 

0,94* 

0,92* 

ТГК, 

бутонізація 

  0,78* 

0,52* 

0,94* 

0,87* 

0,82* 

0,69* 

ТГК, біологічна 

стиглість 

   0,74* 

0,56* 

0,86* 

0,81* 

КБН, 

бутонізація 

    0,80* 

0,73* 

Примітки: 

1. Чисельник – природні умови, знаменник – умови вегетаційного будинку. 

2. * – значення істотні на рівні значущості 0,05. 

 

З метою прискорення селекційного процесу на зниження вмісту канабіноїдів 

рекомендуємо проводити гібридизацію рослин конопель у вегетаційному будинку з 
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показниками 0 балів основних їх компонентів, що є гарантом повної відсутності 

цих речовин у більшості особин потомства, оскільки в природних умовах 

канабіноїди накопичуватимуться ще менш інтенсивно, ніж у штучно створених 

[10]. 

Селекцію на збільшення вмісту непсихотропних сполук конопель також 

доцільно здійснювати в умовах закритого ґрунту, що дає можливість більш повної 

реалізації генетичної програми окремих рослин у фенотипі і виявлення їх 

потенційних можливостей у цьому напрямі. 

 

4.1.3 Вплив фітогормонів, антиоксидантів та інших фізіологічно активних 

речовин екзогенного походження на накопичення канабіноїдних сполук 

 

Фітогормони, а також вітаміни та інші фізіологічно активні речовини 

відіграють дуже важливу роль у рослинних організмах. Вони беруть участь у поділі 

клітин і їх диференціації, утворення тканин, процесах ембріогенезу, забезпечують 

розвиток рослин в онтогенезі, впливають на синтез ферментів і основні процеси 

життєдіяльності рослин (дихання, водообмін, фотосинтез, виділення тощо). 

Фітогормони мають дуже високу фізіологічну активність, викликаючи суттєві 

зміни у рості і розвитку за дуже низьких концентрацій. 

У результаті проведених досліджень встановлено, що фітогормони НОК, 

ІОК, 2,4-Д, КІН, БАП, ГК3, вітаміни С і РР у зазначених дозах впливали на зміну 

вмісту канабіноїдів. Інертною у цьому плані залишалася БК. У варіанті з обробкою 

даною речовиною вміст КБД, ТГК і КБГ за трирічними середніми даними 

залишився фактично незмінним (табл. 4.10–4.12). 

Вітамін С як антиоксидант, який з високим ступенем ймовірності зменшує 

інтенсивність декарбоксилування відповідних кислотних форм канабіноїдів у їх 

нейтральні форми, зменшував вміст ідентифікованих сполук: КБД – з 0,1271 у 

контролі до 0,0276% у варіанті з обробкою, ТГК – з 0,0030 до 0,0006%, а КБГ – з 

0,0041 до 0,0021%, або у 4,6, 5,0 і 2,0 рази (рис. 4.17). 
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Таблиця 4.10 – Вплив екзогенних регуляторів росту на вміст КБД у рослинах 

сорту ЮСО 31 

Варіант Вміст КБД, % 

2016 р. 2017 р. 2018 р. середнє 

Контроль 0,1261 0,1235 0,1317 0,1271 

С, 80 мг/м
2
 0,0566 0,0050 0,0211 0,0276 

РР, 40 мг/м
2
 0,1485 0,1358 0,1414 0,1419 

БК, 40 мг/м
2
 0,1210 0,1207 0,1375 0,1264 

НОК, 2 мг/м
2
 0,0475 0,0443 0,0983 0,0634 

ІОК, 20 мг/м
2
 0,0095 0,0299 0,0988 0,0461 

2,4-Д, 2 мг/м
2
 0,1376 0,2553 0,3229 0,2386 

КІН, 1 мг/м
2
 0,1684 0,2272 0,2563 0,2173 

БАП, 4 мг/м
2
 0,2321 0,2827 0,2813 0,2654 

ГК3, 10 мг/м
2
 0,0144 0,0565 0,0650 0,0443 

НІР 05    0,0455 

 

Таблиця 4.11 – Вплив екзогенних регуляторів росту на вміст ТГК у рослинах 

сорту ЮСО 31 

Варіант Вміст ТГК, % 

2016 р. 2017 р. 2018 р. середнє 

Контроль – – 0,0091 0,0030 

С, 80 мг/м
2
 – – 0,0018 0,0006 

РР, 40 мг/м
2
 0,0053 0,0050 0,0085 0,0064 

БК, 40 мг/м
2
 – – 0,0090 0,0030 

НОК, 2 мг/м
2
 – 0,0081 – 0,0027 

ІОК, 20 мг/м
2
 – – 0,0066 0,0022 

2,4-Д, 2 мг/м
2
 – 0,0091 0,0117 0,0069 

КІН, 1 мг/м
2
 – – 0,0162 0,0054 

БАП, 4 мг/м
2
 0,0045 0,0030 0,0056 0,0044 

ГК3, 10 мг/м
2
 – – 0,0030 0,0010 

НІР 05    0,0009 
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Таблиця 4.12 – Вплив екзогенних регуляторів росту на вміст КБГ у рослинах 

сорту ЮСО 31 

Варіант Вміст КБГ, % 

2016 р. 2017 р. 2018 р. середнє 

Контроль – – 0,0123 0,0041 

С, 80 мг/м
2
 – – 0,0066 0,0021 

РР, 40 мг/м
2
 0,0058 0,0089 0,0100 0,0082 

БК, 40 мг/м
2
 – – 0,0120 0,0040 

НОК, 2 мг/м
2
 – – 0,0068 0,0023 

ІОК, 20 мг/м
2
 – – 0,0102 0,0034 

2,4-Д, 2 мг/м
2
 – – 0,0151 0,0050 

КІН, 1 мг/м
2
 – – 0,0148 0,0049 

БАП, 4 мг/м
2
 0,0033 0,0039 0,0067 0,0046 

ГК3, 10 мг/м
2
 – – 0,0069 0,0023 

НІР 05    0,0009 
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Рисунок 4.17 – Зміна вмісту канабіноїдів у рослин сорту ЮСО 31 під 

впливом регуляторів росту екзогенного походження, порівняно з контролем, разів 

(середнє, 2016–2018 рр.) 
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Ефективність штучного насичення конопель аскорбіновою кислотою як 

важливого метаболіту й антиоксиданту у поєднанні з іншими компонентами 

антиоксидантної системи для захисту рослин від пошкодження продуктами 

окиснення, які утворюються в результаті аеробного обміну і фотосинтезу, та низки 

інших шкідливих речовин доведено в умовах in vitro [15]. Так, з метою 

попередження накопичення фенольних сполук та продуктів їх окиснення до 

живильного середовища додавали вітамін С у концентрації 0, 5, 15 і 30 мг/л. У 

результаті проведених аналізів встановлено тенденцію, що зі зростанням 

концентрації даної речовини збільшується довжина регенерантів і кількість 

утворених на них міжвузлів (за середніми даними), тобто підвищується 

ефективність мікроклонального розмноження, а частота позитивної експрес-реакції 

на канабіноїдні сполуки і близькі до них речовин зменшувалась: аж до 0 у 2-му 

пасажі мікроклонів на живильне середовище Мурасіге і Скуга, доповнене 30 мг/л 

вітаміну С. Отже, при культивуванні конопель in vitro є доцільним використання 

цього антиоксиданту (табл. 4.13) [15]. 

 

Таблиця 4.13 – Вплив вітаміну С на ознаки конопель в умовах in vitro 

Концентрація 

вітаміну С у 

середовищі, 

мг/л 

Рослини-регенеранти та мікроклони Рослини 

з негативною експрес-

реакцією на 

канабіноїди та близькі 

фенольні сполуки, % 

довжина, см 
кількість 

міжвузлів, шт. 

х  ± s х  V, % х  ± s х  V, % 1-й пасаж 2-й пасаж 

0 11,37 ± 0,710 27,9 7,0 ± 0,39 24,6 40   50 

5 11,39 ± 0,847 33,2 7,3 ± 0,57 35,0 75   85 

15 12,45 ± 0,668 24,0 7,4 ± 0,29 17,8 80   95 

30 12,81 ± 0,421 14,7 7,9 ± 0,39 22,1 85 100 

 

Меншою мірою, але на достовірному рівні значимості вміст канабіноїдних 

сполук зменшували ауксини (НОК та ІОК) і гібереліни (ГК3), зокрема рослини, 
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оброблені у фазу бутонізації водним розчином НОК, до фази біологічної стиглості 

накопичили 0,0634 КБД, 0,0027 ТГК і 0,0023% КБГ. Під впливом ІОК 

синтезувалось 0,0461 КБД, 0,0022 ТГК і 0,0034% КБГ. ГК3 сприяла утворенню 

0,0443, 0,0010 і 0,0023% відповідних сполук. У цілому, вміст канабіноїдів 

зменшився від 1,1 до 3,0 разів. Такі тенденції можна пояснити тим, що ауксини 

беруть активну участь у фізіологічних механізмах синтезу специфічних сполук 

конопель, а під впливом гіберелінів відбувається зниження загального рівня через 

зростання частки чоловічих квіток у суцвітті, що є поширеним прийомом індукції 

зміни статі матірки з метою отримання однодомних конопель. У свою чергу 

чоловічі квітки значно менше, порівняно з оцвітиною жіночих квіток, вкриті 

залозистими трихомами – основними вмістилищами канабіноїдів. 

Нікотинова кислота та цитокініни (2,4-Д, КІН і БАП) сприяли збільшенню 

вмісту канабіноїдів. Причому внаслідок обробки РР приблизно вдвічі підвищився 

вміст ТГК (0,0064%) і КБГ (0,0082%), у результаті впливу 2,4-Д приблизно вдвічі 

збільшився вміст ТГК (0,0069%), а під дією БАП – вдвічі зріс вміст КБД (0,2654%), 

що становить найбільше значення в межах досліджуваних варіантів. 

Крім того, було помічено, що під впливом РР і БАП більш високий вміст 

канабіноїдних сполук стабільно проявляється протягом кожного з трьох років 

обробки і успадковується у потомстві, принаймі, наступного року. У результаті 

трьохразової дії інших фізіологічно активних речовин вміст канабіноїдів може 

коливатися у бік збільшення чи зменшення і після зникнення чинника впливу 

ефект згасає (табл. 4.14). 

Такі зміни не зовсім можна пояснити з точки зору хромосомної теорії 

спадковості, їх слід віднести до епігенетичних. Слід зазначити, що нами вже були 

описані епігенетичні зміни статі конопель під впливом фотоперіоду і видалення 

верхівок рослин гібридів, створених за схемою дводомні коноплі / однодомні. Так, 

статевий склад гібридів F1, вирощених у польових умовах, переважно був 

представлений матіркою і невеликою кількістю однодомних рослин. Статева 

структура зміщувалась у бік жіночої статі, що цілком вкладається в теорію 

генотипічного визначення статі конопель. Під впливом скороченої тривалості 
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світлового дня статева структура гібридів зміщувалась у бік чоловічої статі, тобто 

зменшувався вміст матірки (на 36,6–92,3 %), зростав вміст однодомних статевих 

типів, спостерігалась поява плосконі. При поєднанні двох факторів впливу – 

фотоперіоду і видалення точок росту – зазначена закономірність проявлялась ще 

більш чітко. Зміна співвідношення статевих типів під впливом фотоперіоду, коли 

одностатеві гібриди (гетерозиготні за ознаками жіночої і однодомної статі) за 

фенотипом стають фактично однодомними і проявляється плоскінь, важко 

пояснити з точки зору положень теорії генотипічного визначення статі конопель, 

вона є епігенетично детермінованою [13]. 

 

Таблиця 4.14 – Прояв ознак вмісту канабіноїдів у потомстві (епігенетичні 

зміни) під впливом трьохразової дії екзогенних регуляторів росту (2019 р.) 

Варіант Вміст канабіноїдів, % 

КБД ТГК КБГ 

Контроль 0,1323 – – 

С, 80 мг/м
2
 0,1344 – – 

РР, 40 мг/м
2
 0,1596 0,0070 0,0123 

БК, 40 мг/м
2
 0,1365 – – 

НОК, 2 мг/м
2
 0,1310 – – 

ІОК, 20 мг/м
2
 0,1335 – – 

2,4-Д, 2 мг/м
2
 0,1402 – – 

КІН, 1 мг/м
2
 0,1347 – – 

БАП, 4 мг/м
2
 0,2540 0,0035 0,0115 

ГК3, 10 мг/м
2
 0,1299 – – 

НІР 05 0,0384   

 

Про те, що коноплі посівні є досить чутливим до фотоперіоду видом, відомо 

досить давно. Це явище здебільшого використовують з метою коригування 

настання фенологічних фаз і розробки певної моделі розвитку цієї 

сільськогосподарської культури. Ще на початку 20 ст. у конопель були описані 

різноманітні зміни статі квіток під впливом зовнішніх умов: зміні тривалості 
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світлового дня, вирощуванні у теплиці в зимовий період, зниження температури 

під час бутонізації, травматичних пошкодженнях тощо. С. И.Малецкий, Н. В. Роик, 

В. А. Драгавцев вважають, що виявлені зміни статі квіток конопель під впливом 

зовнішніх умов є епігенетично детермінованими. Не зважаючи на те, що 

нормальним для даного біологічного виду є сингамний спосіб визначення статі, 

коли хромосомна детермінація статі реалізується в момент злиття чоловічих і 

жіночих гамет, умови середовища (або сигнали) дозволили регулювати як стать 

квіток конопель, так і систему репродукції (відтворення) насіння, зберігши статус 

статевих хромосом у геномі [7, 8]. 

Епігенетики ділять концепцію спадковості на: а) генетичне успадкування і 

мінливість, пов’язану зі змінами в нуклеодитних послідовностях ДНК; б) 

епігенетичне успадкування і мінливість, пов’язану зі спадковими змінами в 

нуклеопротеїдному комплексі хромосом (хроматині) [16]. Особливістю 

епігенетичних змін в хроматині є те, що вони зберігаються при клітинному поділі. 

Відомо, що більшість епігенетичних змін проявляються лише в межах життя 

одного організму, в той же час, якщо зміни пройшли в статевих клітинах, то вони 

можуть передаватися від покоління до покоління. Це свідчить про можливість 

успадкування набутих ознак, генетично обумовлені можуть передаватися 

необмежено довго, а індуковані певними стимулами епігенетичні зміни зазвичай 

відтворюються у низці клітинних поколінь в межах існування одного організму, 

якщо ж вони передаються нащадкам, то можуть відтворюватися не більше 3–4 

поколінь і при зникненні стимулу, що їх індукував, поступово також зникають [17]. 

З точки зору прояву епігенетичних ефектів перспективним напрямом для 

підвищення рівня непсихотропних канабіноїдів є використання обробки 

вегетуючих рослин цитокініном БАП, який на відміну від високих концентрацій 

нікотинової кислоти значно збільшує вміст КБД і меншою мірою ТГК. Даний 

прийом рекомендуємо використовувати у рослинництві як додатковий при 

вирощуванні сортів медичного напряму використання, однак слід зауважити, що 

для різних генотипів конопель можлива неоднакова реакція на фітогормони та їх 

концентрацію, що треба встановлювати у кожному конкретному випадку. 
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4.2 Розщеплення самозапилених ліній конопель І1–І10 за ознаками вмісту 

канабіноїдів 

 

Ефективність використання самозапилення рослин конопель як селекційного 

методу стабілізації (підвищення рівня гомозиготності) вихідного матеріалу за 

ознакою відсутності канабіноїдних сполук при одночасному цілеспрямованому 

доборі доведено на прикладі кількарічного інбридингу неспоріднених сортів 

Глухівські 58, Глесія, Миколайчик, Глухівські 46 і Золотоніські15. Під впливом 

самозапилення виключно рослин з відсутністю КБД, ТГК і КБН вміст даних 

канабіноїдів у особин всього потомства можна довести до нуля. При цьому 

характер успадкування ознак наявності та вмісту канабіноїдних сполук залежить 

від генотипу сорту та конкретної вихідної рослини, взятої для самозапилення. Дану 

тезу підтверджують експериментальні дані. 

Для отримання самозапилених ліній сорту Глухівські 58 були відібрані 

рослини з вмістом КБД 0, ТГК 0 і КБН 0 балів. З висіяного насіння отримано 

рослини І0, у яких відбулось розщеплення за досліджуваною ознакою, що свідчить 

про її гетерозиготність (у широкому розумінні). У середньому вміст КБД склав 

0,06, ТГК – 0,01 і КБН – 0,04 балу. У подальшому піддавались самозапиленню 

рослини з відсутністю канабіноїдів, однак у І1 та І2 спостерігали значне зростання 

вмісту канабіноїдів: КБД виявлено 0,21, ТГК – 0,15, КБН – 0,13 балу у І1 та 0,18, 

0,24, 0,17 балу відповідно у І2. Це свідчить про перехід генів, які детермінують 

експресію генів вмісту канабіноїдів, у гомозиготний стан та про вищеплення 

мутантних рослин з наявністю канабіноїдів як наслідок впливу генотипового 

середовища при крайній формі близькоспорідненого розмноження на стійкі зміни у 

спадковому апараті. Вміст КБД за даними напівкількісної оцінки методом 

тонкошарової хроматографії зріс у 3,5, ТГК – у 15,0, а КБН – у 3,2 разу в першому 

поколінні від самозапилення, відповідно у 3,0, 24,0 і 4,2 разу у другому поколінні 

від самозапилення. У І3 Глухівські 58 вміст КБД зменшився до рівня І0, а інших 

двох сполук – до рівня І1 (рис. 4.18). 
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 Рисунок 4.18 – Зменшення вмісту КБД, ТГК і КБН в процесі самозапилення 

сорту Глухівські 58 під впливом добору на повну їх відсутність (середнє, 2009–

2018 рр.) 

 

Характерною особливістю реакції досліджуваного сорту на 

близькоспоріднене розмноження є те, що у першому поколінні найбільше зростає 

вміст ТГК, а другому поколінні від самозапилення його вміст ще підвищується. 

Також найменше у процесі самозапилення стабілізується ознака вмісту КБД. Повна 

відсутність канабіноїдів настає у І4 і до І10 рослини з наявністю даних сполук не 

проявляються, лише у І5 Глухівські 58 вищепились поодинокі особини зі слабкими 

слідами і слідами непсихотропного КБД (табл. 4.15), але у середньому вміст цієї 

речовини становив 0,00 балу. 

Досить відмінний за біологічними особливостями від попереднього 

проаналізованого сорту середньоєвропейського еколого-географічного типу сорт 

південного типу Золотоніські 15 відрізнявся іншою реакцією на близькоспоріднене 

розмноження і успадкування канабіноїдних сполук в результаті самозапилення. 

По-перше, у І0 Золотоніські 15 спостерігали вищий вміст канабіноїдних сполук, 

хоча насіння було висіяне з рослин, що мали КБД 0, ТГК 0 і КБН 0 балів. У 

середньому ідентифіковано 0,10 КБД, 0,07 ТГК і 0,14 балу КБН. У І1 відбулось 

підвищення вмісту досліджуваних сполук, а саме: КБД і ТГК – до 0,15, КБН – до 
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0,25 балу, або у 1,4, 2,1 і 1,8 разу відповідно, тобто вміст усіх трьох сполук зріс 

приблизно однаково. По-друге, з І2 вміст канабіноїдів почав зменшуватися (на 

відміну від І2 Глухівські 58), у І3 Золотоніські 15 рівень прояву даних сполук вже 

був менший за І0, що і є характерними особливостями для даного сорту. Слід 

зазначити, що у І4 вміст канабіноїдів зменшився майже до нуля, а у І5 відбулось 

його стрибкоподібне зростання: у середньому було виявлено 0,08 КБД, 0,06 ТГК і 

0,01 балу КБН. Повна відсутність канабіноїдів і стабілізація (гомозиготація) 

наступила, починаючи з шостого покоління від самозапилення (рис. 4.19). 

 

Таблиця 4.15 – Успадкування ознаки повної відсутності канабіноїдних 

сполук у рослин самозапилених ліній сорту Глухівські 58 в результаті 

цілеспрямованого добору (середнє, 2009–2018 рр., N = 1650) 

С
п

о
л
у

к
а 

Кількість рослин (%) з відсутністю канабіноїдної сполуки у поколіннях 

І0 І1 І2 І3 І4 І5 І6 І7 І8 І9 І10 

КБД 88,2 81,3 75,4 80,0 100 97,5 100 100 100 100 100 

ТГК 96,7 90,9 81,7 87,5 100 100 100 100 100 100 100 

КБН 96,7 91,9 90,8 88,3 100 100 100 100 100 100 100 
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 Рисунок 4.19 – Зменшення вмісту КБД, ТГК і КБН в процесі самозапилення сорту 

Золотоніські 15 під впливом добору на повну їх відсутність (середнє, 2009–2018 рр.) 
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Таким чином, сорт Золотоніські 15 є більш гетерозиготним за 

досліджуваними ознаками і потребує включення у створення вихідного 

селекційного матеріалу, наприклад методом гібридизації, більш пізніх поколінь 

самозапилених ліній. У той же час примітною особливістю самозапилених ліній 

сорту Золотоніські 15 є більша кількість рослин з повною відсутністю канабіноїдів 

у І1–І3, порівняно з самозапиленими лініями сорту Глухівські 58. Так, 81,1% рослин 

І1Золотоніські 15 характеризувались повною відсутністю КБД, 93,6% – повною 

відсутністю ТГК, 93,6% - повною відсутністю КБН, тобто, як правило, більше у 

порівнянні з І1 Глухівські 58, де ці показники відповідно становили 81,3, 90,9 і 

91,9%. У І2 Золотоніські 15 ці значення становили 81,2, 93,8 і 93,1%, порівняно з 

75,4, 81,7 і 90,8% І2 Глухівські 58, у І3 Золотоніські 15 – 96,7, 98,3 і 98,3%, 

порівняно з 80,0, 87,5 і 88,3% у І3 Глухівські 58 (табл. 4.16). 

 

Таблиця 4.16 – Успадкування ознаки повної відсутності канабіноїдних 

сполук у рослин самозапилених ліній сорту Золотоніські 15 в результаті 

цілеспрямованого добору (середнє, 2009–2018 рр., N = 1260) 

С
п

о
л
у

к
а 

Кількість рослин (%) з відсутністю канабіноїдної сполуки у поколіннях 

І0 І1 І2 І3 І4 І5 І6 І7 І8 І9 І10 

КБД 83,6 81,1 81,2 96,7 96,7 92,5 100 100 100 100 100 

ТГК 93,9 93,6 93,8 98,3 100 98,3 100 100 100 100 100 

КБН 91,1 93,6 93,1 98,3 100 98,3 100 100 100 100 100 

 

Досить стабільним за ознакою відсутності канабіноїдних сполук в цілому і 

непсихотропності (відсутності ТГК) зокрема виявився сорт Глесія. Серед рослин І0 

не були виявлені особини з канабіноїдами. У І1 Глесія вміст КБД становив 0,03, 

КБН – 0,01 балу, у І2 КБД ідентифіковано у середньому 0,02 балу, у І3 вищепилися 

рослини з КБН, вміст яких за середніми даними склав 0,01 балу. ТГК взагалі не 

виявлено. З І4 до І8 встановлена повна відсутність канабіноїдних сполук (рис. 4.20). 
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 Рисунок 4.20 – Зменшення вмісту КБД, ТГК і КБН в процесі самозапилення 

сорту Глесія під впливом добору на повну їх відсутність (середнє, 2011–2019 рр.) 

 

На відміну від сортів Глухівські 58 і Золотоніські 15, сорту Глесія властивий 

надзвичайно високий рівень гомозиготності ознаки відсутності канабіноїдів і 

стійкість до вищеплення рослин з позитивною реакцією на ці сполуки за умови 

близькоспорідненого розмноження. Даний факт підтверджує кількість рослин з 

відсутністю трьох досліджуваних сполук серед сімей самозапилених ліній, яка була 

дуже високою (лише поодинокі особини мали здатність до їх накопичення), а саме 

– 97,4–99,7% у І1, 96,2–100,0 у І2 і 98,0–100,0% у І3, тобто діапазон (межі) 

розщеплення був низьким (табл. 4.17). 

У потомстві вихідної рослини сорту Миколайчик (І0) з відсутністю 

канабіноїдів хоча і вищепилися особини з проявом досліджуваних ознак 0,17 КБД і 

0,04 балу ТГК, у І1 спостерігали їх зменшення до 0,01 балу. Не зважаючи на те, що 

при цьому спостерігали появу рослин з ТГК (0,01 балу), вже у І2 відбулась 

гомозиготація ознаки відсутності канабіноїдів і непсихотропності, яка 

спостерігалась до шостого покоління від самозапилення (рис. 4.21, табл. 4.18). 
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Таблиця 4.17 – Успадкування ознаки повної відсутності канабіноїдних 

сполук у рослин самозапилених ліній сорту Глесія в результаті цілеспрямованого 

добору (середнє, 2011–2019 рр., N = 870) 

Сполука 

Кількість рослин (%) з відсутністю канабіноїдної сполуки 

у поколіннях 

І0 І1 І2 І3 І4 І5 І6 І7 І8 

КБД 100 97,4 96,2 98,0 100 100 100 100 100 

ТГК 100 99,7 100 100 100 100 100 100 100 

КБН 100 99,7 100 99,0 100 100 100 100 100 
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 Рисунок 4.21 – Зменшення вмісту КБД, ТГК і КБН в процесі самозапилення 

сорту Миколайчик під впливом добору на повну їх відсутність (середнє, 2013–

2019 рр.) 

 

Очевидно, що такий характер успадкування канабіноїдів залежить як від 

генотипу сорту, валентності генів, які детермінують біосинтез канабіноїдів, від 

концентрації мутантних генів у рецесивному стані, що в процесі самозапилення 

переходять у гомозиготний стан і проявляються у фенотипах, селекційної чистоти і 

типовості матеріалу, які залежать від методичних умов проведення аналізів на 
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канабіноїди та дотримання правил добору за даною ознакою до цвітіння у 

селекційному розсаднику. 

 

Таблиця 4.18 – Успадкування ознаки повної відсутності канабіноїдних 

сполук у рослин самозапилених ліній сорту Миколайчик в результаті 

цілеспрямованого добору (середнє, 2013–2019 рр., N = 310) 

Сполука 

Кількість рослин (%) з відсутністю 

канабіноїдної сполуки у поколіннях 

І0 І1 І2 І3 І4 І5 І6 

КБД 91,7 97,8 100 100 100 100 100 

ТГК 100 97,8 100 100 100 100 100 

КБН 91,7 97,8 100 100 100 100 100 

 

Високостабільним виявився і сорт Глухівські 46, у якого лише поодинокі 

рослини вищеплювались з мінорними кількостями КБД і КБН. Повна відсутність 

трьох сполук була властива 99,0% особин досліджуваної вибірки. З І2 до І6 

канабіноїди взагалі були відсутні (рис. 4.22, табл. 4.19). 
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 Рисунок 4.22 – Зменшення вмісту КБД, ТГК і КБН в процесі самозапилення 

сорту Глухівські 46 під впливом добору на повну їх відсутність (середнє, 2013–

2019 рр.) 
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Таблиця 4.19 – Успадкування ознаки повної відсутності канабіноїдних 

сполук у рослин самозапилених ліній сорту Глухівські 46 в результаті 

цілеспрямованого добору (середнє, 2013–2019 рр., N = 350) 

Сполука 

Кількість рослин (%) з відсутністю 

канабіноїдної сполуки у поколіннях 

І0 І1 І2 І3 І4 І5 І6 

КБД 100 99,0 100 100 100 100 100 

ТГК 100 99,0 100 100 100 100 100 

КБН 100 99,0 100 100 100 100 100 

 

Cамозапилення є ефективним прийомом визначення стабільності популяції 

сорту конопель за ознаками наявності і вмісту канабіноїдних сполук і селекційним 

методом створення вихідного матеріалу зі стабільною ознакою їх відсутності [12]. 

За умови цілеспрямованого добору рослин і ліній з відсутністю КБД, ТГК і КБН в 

процесі самозапилення їх вміст зменшується до повної відсутності. Стабільність 

(гомозиготація) ліній наступає у І2–І6 і залежить від генотипу конкретного сорту. 

Самозапилені лінії цих поколінь доцільно залучати як батьківські компоненти у 

схрещуваннях. Також характерною особливістю досліджуваних сортів конопель є 

здатність вищеплювати вже в І1 сім’ї з повною відсутністю КБД, ТГК і КБН. 

У самозапилених ліній, вихідні рослини яких містили канабіноїди, також у 

потомстві проявляються дані сполуки. Примітно, що фенотипи типу                          

КБД+ ТГК– КБД– («+» – наявність, «–» – відсутність), КБД+ ТГК– КБД+, 

КБД+ ТГК+ КБД– і з різним ступенем прояву вмісту КБД+ ТГК+ КБД+ дають у 

потомстві рослини з наявністю канабіноїдів, до того ж спостерігається значна 

мінливість їх вмісту. Відсутність певної сполуки у вихідній формі може давати 

стрімке зростання її вмісту у потомстві від самозапилення (табл. 4.20–4.22). Це 

свідчить про значний взаємозв’язок ознак наявності та вмісту різних канабіноїдних 

сполук, знаходження генів, що детермінують їх біосинтез та біохімічні 

перетворення у рослинному організмі, у близьких групах зчеплення, синтез різних 

речовин від спільної сполуки-попередника. 
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Таблиця 4.20 – Прояв ознаки вмісту канабіноїдів у самозапилених ліній І1–

І2 Глухівські 58 за умови їх наявності у вихідних форм (середнє, 2009–2011 рр.) 

Вміст 

канабіноїдів у 

І0, бал 

Вміст канабіноїдів у самозапилених ліній, бал 

КБД ТГК КБН 

х  ± s х  Min–Max 

у межах 

сімей 

х  ± s х  Min–Max 

у межах 

сімей 

х  ± s х  Min–Max 

у межах 

сімей 

І1 Глухівські 58 

КБД 

ТГК 

КБН 

0,25–1 

0 

0 

0,16±0,097 0,02–0,41 0,10±0,080 0–0,56 0,15±0,131 0–0,40 

КБД  

ТГК 

КБН 

0,5–1 

0 

0,5 

1,18±0,306 0,92–1,44 0,72±0,280 0,51–0,92 1,76±0,669 1,22–2,32 

КБД 

ТГК 

КБН 

0,5 

0,5 

0 

2,15±0,456 2,15 2,24±0,680 2,24 4,98±0,830 4,98 

КБД 

ТГК 

КБН 

0,5–2 

0,25–1 

0,25–2 

1,32±0,397 0,52–2,00 0,99±0,383 0,30–2,32 2,45±0,895 1,30–3,69 

КБД 

ТГК 

КБН 

5–6 

4–5 

6 

4,00±0,243 2,36–5,51 2,82±0,300 2,10–5,60 7,36±0,542 5,74–9,50 

КБД 

ТГК 

КБН 

4 

4 

10 

5,95±0,050 5,95 9,85±0,150 9,85 10,00 10,00 

І2 Глухівські 58 

КБД 

ТГК 

КБН 

0,5–1 

0,25 

0,25 

1,88±0,510 1,32–2,44 2,44±0,840 1,61–3,28 2,21±0,824 1,34–3,08 

КБД 

ТГК 

КБН 

3 

3 

5 

3,20±0,408 3,20 4,45±0,773 4,45 4,90±0,675 4,90 

 

Наприклад, у І1 Глухівські 58, отриманому з вихідних рослин з показниками 

0,25–1 КБД, 0 ТГК і 0 балів КБН, у середньому отримано 0,16 КБД, 0,10 ТГК і 

0,15 балу КБН, тобто спостерігається прояв сполук, яких не було в І0. На противагу 
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цим даним, потомство від самозапилення рослини сорту Глесія з аналогічним 

фенотипом у І1 характеризується лише наявністю КБД на рівні 0,04 балу. З рослин 

з фенотипом КБД+ ТГК– КБД+ і КБД+ ТГК+ КБД– у результаті самозапилення 

отримано лінії з наявністю усіх трьох досліджуваних речовин (І1 Глухівські 58, І1–

І2 Глесія, І1 Золотоніські 15). 

 

Таблиця 4.21 – Прояв ознаки вмісту канабіноїдів у самозапилених ліній І1–

І2 Глесія за умови їх наявності у вихідних форм (середнє, 2011–2013 рр.) 

Вміст 

канабіноїдів у 

І0, бал 

Вміст канабіноїдів у самозапилених ліній, бал 

КБД ТГК КБН 

х  ± s х  Min–Max 

у межах 

сімей 

х  ± s х  Min–Max 

у межах 

сімей 

х  ± s х  Min–Max 

у межах 

сімей 

І1 Глесія 

КБД 

ТГК 

КБН 

0,25 

0 

0 

0,04±0,016 0–0,09 0 0 0 0 

КБД 

ТГК 

КБН 

0,5 

0 

0,5–3 

1,14±0,426 0,18–2,12 1,38±0,653 0–2,75 3,50±1,450 3,40–3,60 

КБД 

ТГК 

КБН 

0,5 

0,5 

0,5 

0,71±0,240 0,12–1,30 0,99±0,532 0,10–1,88 0,73±0,411 0,11–1,35 

КБД 

ТГК 

КБН 

1 

0,5–4 

3–5 

2,53±0,385 1,85–3,70 4,61±0,721 2,91–8,20 4,62±0,798 3,35–7,10 

КБД 

ТГК 

КБН 

6 

8–10 

10 

3,18±0,506 1,90–4,45 5,94±0,719 3,80–8,80 6,92±0,772 5,15–9,45 

І2 Глесія 

КБД 

ТГК 

КБН 

0,25–0,5 

0 

0 

0,57±0,286 0,12–1,02 0,68±0,502 0–1,35 0,62±0,496 0–1,25 
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Таблиця 4.22 – Прояв ознаки вмісту канабіноїдів у самозапилених ліній І1–

І2 Золотоніські 15 за умови їх наявності у вихідних форм (середнє, 2009–2011 рр.) 

Вміст 

канабіноїдів у 

І0, бал 

Вміст канабіноїдів у самозапилених ліній, бал 

КБД ТГК КБН 

х  ± s х  Min–Max 

у межах 

сімей 

х  ± s х  Min–Max 

у межах 

сімей 

х  ± s х  Min–Max 

у межах 

сімей 

І1 Золотоніські 15 

КБД 

ТГК 

КБН 

0,25–0,5 

0 

0 

0,32±0,104 0,05–0,60 0,10±0,055 0–0,19 0,11±0,078 0–0,22 

КБД 

ТГК 

КБН 

1 

0,5 

0 

0,98±0,354 0,98 0,68±0,391 0,68 1,08±0,585 1,08 

КБД 

ТГК 

КБН 

0,5–2 

0,25–1 

1 

1,37±0,726 0,98–1,58 1,30±0,694 0,78–1,65 2,59±1,027 2,00–3,28 

КБД 

ТГК 

КБН 

3 

8 

10 

3,25±0,898 3,25 4,52±1,536 4,52 8,90±0,823 8,90 

І2 Золотоніські 15 

КБД 

ТГК 

КБН 

0,5–1 

0,25 

0,25 

0,76±0,341 0,72–1,64 0,66±0,414 0,25–1,08 1,62±0,778 0,55–2,68 

КБД 

ТГК 

КБН 

2 

5 

2 

0,84±0,334 0,84 6,15±0,930 6,15 3,06±0,864 3,06 

 

Установлено, що у ранніх поколіннях від самозапилення потомство може 

мати приблизно однакові значення вмісту канабіноїдів з батьківською формою, 

суттєво нижчі показники, а може її значно перевищувати за даною ознакою. 

Наприклад, у самозапилених ліній І1 Глесія, отриманих від рослин з показниками 6 

КБД, 8–10 ТГК і 10 балів КБН, у середньому отримано 3,18 КБД, 5,94 ТГК і 6,92 

балу КБН, а у І1 Глухівські 58, отриманих від вихідної форми з показниками 4 КБД, 

4 ТГК і 10 балів КБН, у середньому виявлено даних сполук 5,95, 9,85 і 10 балів 

відповідно. 
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Отримання першого та другого поколінь від самозапилення з різним вмістом 

канабіноїдів має важливе значення для селекції, оскільки в результаті 

близькоспорідненого розмноження відбувається значне розщеплення ознак, що дає 

змогу виділяти лінії з менш тісним зв’язком між канабіноїдними сполуками для 

створення вихідного матеріалу з підвищеним вмістом непсихотропних канабіноїдів 

при одночасному зниженні ТГК. На користь цього свідчить значний розмах 

варіації ознак (різниця між максимальним і мінімальним значенням) в межах сімей 

самозапилених ліній. 

 

4.3 Кореляція між ознаками вмісту основних канабіноїдних сполук у 

самозапилених ліній сучасних сортів конопель 

 

У підрозділі 4.1 було продемонстровано, що між ознаками вмісту 

канабіноїдних сполук наявний здебільшого сильний позитивний кореляційний 

зв’язок, що спрощує селекцію на зниження вмісту аж до повної відсутності усіх 

канабіноїдних сполук, і є негативним явищем при збільшенні кількості однієї чи 

декількох непсихотропних речовин за одночасного контролю низького вмісту ТГК. 

У той же час у різних хемотипів конопель зв’язок може мати різний ступінь 

спряженості, тому логічно постає питання, чи є відмінності у характері прояву 

кореляції у сортів і самозапилених ліній, роблячи припущення, що в результаті 

інбридингу можна виділити селекційний матеріал з порівняно слабшими зв’язками 

між канабіноїдними сполуками. 

До порівняння залучили зразки технічних сортів конопель відмінних еколого-

географічних типів ЮСО 14 і Золотоніські ЮСО 11, з якими тривалий час не 

проводилася селекційна робота у напрямі зниження канабіноїдів, й такі вихідні форми і 

самозапилені лінії сучасних сортів Глухівські 58 і Золотоніські 15, у яких переважна 

більшість рослин вибірки характеризувалась наявністю, хоча і незначною, 

канабіноїдних сполук. У сорту Золотоніські ЮСО 11 вміст канабіноїдів був визначений 

у колишньому Золотоніському відділі селекції і насінництва конопель Інституту 

луб’яних культур НААН, а показники надані М. М. Орловим [11]. Мінливість вмісту 
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канабіноїдів у рослин сортів ЮСО 14 і Золотоніські ЮСО 11 знаходилась від слідових 

кількостей до 4 балів (табл. 4.23). Коефіцієнти парної кореляції були наступними: між 

вмістом КБД і ТГК сорту ЮСО 14 – 0,90, КБД і КБН – 0,86, ТГК і КБН – 0,78 (значення 

достовірні на рівні значущості 0,05). Характер кореляційних зв’язків досить стабільний 

у межах років. Так, у 2008 р. r КБД ТГК = 0,91, r КБД КБН = 0,85, r ТГК КБН = 0,78, у 2009 р. – 

0,90, 0,87 і 0,78* відповідно. Вибіркове рівняння лінійної регресії – Y = –0,353 + 1,073Х 

(2008 р.) і Y = –0,447 + 0,970Х (2009 р.), де Y – вміст КБД, бал, Х – вміст ТГК, бал. Між 

вказаними компонентами канабіноїдних сполук наявний сильний позитивний 

кореляційний зв’язок, особливо між КБД і ТГК (табл. 4.24) [11]. 

 

Таблиця 4.23 – Мінливість вмісту канабіноїдів у рослин сортів ЮСО 14 і 

Золотоніські ЮСО 11 (середнє, 2008–2009 рр.) 

Сорт Показник Вміст, бал 

КБД ТГК КБН 

ЮСО 14 х  ± s х  1,98 ± 0,176 1,59 ± 0,197 4,05 ± 0,338 

s
2 

3,24 3,98 12,10 

Золотоніські ЮСО 11 х  ± s х  0,75 ± 0,120 0,41 ± 0,130 3,28 ± 0,103 

s
2 

1,46 1,82 1,09 

 

Частковий коефіцієнт кореляції – це показник, який вказує на ступінь 

спряженості двох ознак при постійному значенні третьої. Частковий коефіцієнт 

кореляції між КБД і ТГК сорту ЮСО 14 в особин з однаковим вмістом КБН (r КБД 

ТГК · КБН = 0,88) показує, що взаємозв’язок не обумовлений впливом наявності КБН. 

Протилежний висновок слід зробити по відношенню часткового коефіцієнта 

кореляції між КБД і КБН у рослин з однаковим вмістом ТГК (r КБД КБН · ТГК = 0,58). У 

цьому випадку невелика частина взаємозв’язків у загальній кореляції 

(r КБД КБН = 0,86) обумовлена впливом ТГК. Частковий коефіцієнт кореляції між 

ТГК і КБН у рослин з однаковим вмістом КБД значно відрізняється (значення, 

навіть, не є достовірним, а зв’язок – відсутнім) від загального коефіцієнта кореляції 

r ТГК КБН = 0,78. Із цього випливає, що якщо підібрати рослини з однаковим вмістом 
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КБД, то зв’язок між ТГК і КБН у них буде дуже слабким, так як значна частина у 

цьому взаємозв’язку обумовлена варіюванням вмісту КБД. Множинний коефіцієнт 

кореляції – це показник тісноти лінійного зв’язку між однією і сукупністю двох 

інших ознак. Судячи з нього, варіація вмісту КБД сильно пов’язана з дією таких 

факторів, як вміст ТГК і КБН, у свою чергу це стосується ТГК, а от вміст КБН 

дещо менше пов’язаний з дією КБД і ТГК (коефіцієнт множинної детермінації – R
2
 

– становить 0,74, порівняно з попередніми випадками – 0,88 і 0,81 відповідно) [11]. 

 

Таблиця 4.24 – Коефіцієнти кореляцій між ознаками вмісту канабіноїдів у 

рослин сортів ЮСО 14 і Золотоніські ЮСО 11 (середнє, 2008–2009 рр.) 

Коефіцієнт кореляції Сорт 

ЮСО 14 Золотоніські ЮСО 11 

Коефіцієнти парної кореляції 

r КБД ТГК    0,90 *   0,86 * 

r КБД КБН    0,86 * –0,01 * 

r ТГК КБН    0,78 * –0,10 * 

Коефіцієнти часткової кореляції 

r КБД ТГК · КБН    0,88 * – 

r КБД КБН · ТГК    0,58 * – 

r ТГК КБН · КБД 0,01 – 

Множинні коефіцієнти кореляції 

RКБД · ТГК КБН 0,94 *   0,86 * 

RТГК · КБД КБН 0,90 *   0,86 * 

RКБН · КБД ТГК 0,86 *   0,22 * 

Примітки: 

1. * – значення істотні на рівні значущості 0,05. 

2. Визначення часткових коефіцієнтів кореляції для сорту 

Золотоніські ЮСО 11 не має математичного смислу, оскільки очевидною є 

відсутність зв’язку КБН з іншими компонентами. 
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На відміну від середньєвропейського сорту, у південного сорту 

Золотоніські ЮСО 11 сильний позитивний кореляційний зв’язок лише між 

ознаками вмісту КБД і ТГК. Досить стабільні ці коефіцієнти кореляції і у межах 

років: r КБД ТГК = 0,88 у 2008 р. і r КБД ТГК = 0,84 у 2009 р. Вибіркове рівняння лінійної 

регресії має вигляд: Y = –0,470 + 1,093Х (2008 р.) і Y = –0,153 + 0,757Х (2009 р.). 

Між КБД і КБН, ТГК і КБН кореляційний зв’язок у даного сорту надзвичайно 

низький, фактично відсутній. Виходячи з коефіцієнтів множинної кореляції, 

варіація вмісту КБД сильно пов’язана з дією таких факторів, як вміст ТГК і КБН 

(здебільшого ТГК, як видно із коефіцієнтів парної кореляції). У свою чергу в 

однаковій мірі це стосується й ТГК (R = 0,86 в обох випадках), а от вміст КБН мало 

пов’язаний з дією КБД і ТГК (коефіцієнт множинної детермінації становить 0,05, 

порівняно з попередніми випадками – 0,74). Таким чином, у південного сорту 

Золотоніські ЮСО 11 КБН майже зовсім не пов’язаний з рештою досліджуваних 

компонентів канабіноїдів, а взаємозв’язки між трьома канабіноїдними сполуками 

слабші, порівняно з сортом ЮСО 14 [11]. 

У самозапилених ліній конопель І1–І3 Глухівські 58 та І1–І3 Золотоніські 15 

виявлено сильний позитивний кореляційний зв’язок між ознаками вмісту КБД і 

ТГК (коефіцієнти кореляції становили від 0,72 до 0,79 і від 0,71 до 0,90 відповідно 

для ліній різних сортів), сильний або середній позитивний кореляційний зв’язок  

між ознаками вмісту КБД і КБН (0,68–0,80 і 0,67–0,82) і сильний позитивний 

зв’язок між ТГК і КБН (0,71–0,83 і 0,80–0,85). У той же час у порівнянні з 

вихідними формами (І0) даний зв’язок був дещо слабшим, коефіцієнти, як правило, 

зменшувалися до І3, і, що важливо для селекції конопель медичного напряму 

використання, в результаті самозапилення різко підвищується розмах варіації 

граничних значень коефіцієнтів кореляції, особливо в І1 (рис. 4.23, 4.24). 

Таким чином, існують передумови для виділення селекційного матеріалу, 

який характеризується перерваним процесом біосинтезу канабіноїдів, хоча 

самозапилені лінії зі слабкими (хоча б за окремими коефіцієнтами кореляції між 

різними канабіноїдами) чи середніми зв’язками й трапляються досить рідко. 
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Рисунок 4.23 – Середні та граничні значення коефіцієнтів парної кореляції 

між ознаками вмісту канабіноїдів у вихідної форми та самозапилених ліній сорту 

Глухівські 58 (2009–2012 рр., значення істотні на рівні значущості 0,05) 
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Рисунок 4.24 – Середні та граничні значення коефіцієнтів парної кореляції 

між ознаками вмісту канабіноїдів у вихідної форми та самозапилених ліній сорту 

Золотоніські 15 (2009–2012 рр., значення істотні на рівні значущості 0,05) 

 

До них можна віднести сім’ї І1 Глухівські 58 № 748-2009 (r КБД ТГК = 0,95, 

r КБД КБН = 0,39 і r ТГК КБН = 0,46), 582-2010 (0,96, 0,49 і 0,58), 338-2011 (0,33, 0,69 і 0,63), 

354-2011 (–0,20, 0,34 і –0,12), 359-2011 (0,50, 0,70 і 0,53), І2 Глухівські 58 № 374-2011 
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(0,53, 0,67 і 0,45), 375-2012 (0,37, 0,47 і 0,99), І3 Глухівські 58 № 386-2011 (0,36, 0,49 і 

0,80), 391-2011 (0,90, 0,57 і 0,50), І1 Золотоніські 15 № 797-2009 (0,93, 0,52 і 0,43), 452-

2011 (0,96, 0,62 і 0,52 відповідно). Їх було залучено до подальшої селекції. 

 

4.4 Успадкування ознаки вмісту канабіноїдів реципрокними гібридами 

конопель 

 

Створені протягом останніх десятиліть сорти конопель хоча і 

характеризуються вмістом ТГК від 0,00 до 0,01%, однак популяції таких сортів 

нестабільні і потребують нейтралізації фізіолого-біохімічної функції рослин до 

формування канабіноїдів на основі встановлення генетичних закономірностей 

даного явища. Проблема вивчення особливостей успадкування ознак наявності та 

вмісту канабіноїдів є досить актуальною, оскільки існує потреба в розробці нових і 

удосконаленні існуючих методів чи прийомів селекції на відсутність психотропних 

властивостей, створенні високостабільного вихідного матеріалу вже на ранніх 

етапах селекції. Для її хоча б часткового вирішення провели аналіз гібридів, 

отриманих шляхом схрещування рослин сучасного сорту Глухівські 58 з різних 

вмістом канабіноїдів – відсутністю, мінімальним і максимальним. За відсутність 

вважали 0 балів за даними ТШХ, за мінімум – від слабких слідів (0,25 балу) до 1 

балу, за максимум – найбільший вміст канабіноїдів, що проявився (але знаходиться 

в межах дозволеної законодавством норми). Такі показники фактично відповідають 

мінімальним і максимальним значенням величин в межах популяції. 

Проведене вивчення успадкування вмісту канабіноїдів у гібридів конопель F1 

та ВС1, створених у результаті схрещування рослин з різним рівнем вираження 

ознак, показує, що у першому поколінні гібридів відсутність / відсутність все ж 

таки проявились окремі рослини, які містили канабіноїди, хоча і у невеликій 

кількості. У середньому вміст КБД становив 0,22, ТГК – 0,20 і КБН – 0,09 балу, 

тобто нижче рівня слабких слідів за умови їх ідентифікації методом ТШХ. У різних 

сімей вміст цих сполук коливався від 0 до 0,71, від 0 до 1,00 і від 0 до 0,28 балу 

відповідно (табл. 4.25), тобто ознака відсутності канабіноїдів не є рецесивною 
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гомозиготною. Генетичний механізм її успадкування є більш складним. Для 

селекції важливим залишається той факт, що у потомстві даного гібриду можливе 

проведення добору знаної кількості сімей з відсутністю канабіноїдних сполук, а 

контроль за їх вмістом має бути тотальним. 

 

Таблиця 4.25 – Успадкування вмісту канабіноїдів у гібридів конопель F1 та 

ВС1, створених у результаті схрещування рослин з різним рівнем вираження ознак 

(середнє, 2009 і 2011 рр., N = 958) 

Гібрид 

Вміст канабіноїдів у гібридів, бал 

КБД ТГК КБН 

х  ± s х  Min–Max 

у межах 

сімей 

х  ± s х  Min–Max 

у межах 

сімей 

х  ± s х  Min–Max 

у межах 

сімей 

F1 

відсутність / 

відсутність 

0,22±0,066 0–0,71 0,20±0,118 0–1,00 0,09±0,052 0–0,28 

відсутність / 

мінімум 

0,30±0,104 0,02–0,81 0,24±0,149 0–1,06 0,19±0,114 0–0,64 

мінімум / 

відсутність 

1,29±0,251 0,51–1,85 1,54±0,522 0,12–2,35 2,00±0,622 0,30–3,94 

відсутність / 

максимум 

0,87±0,192 0,12–3,01 0,70±0,206 0–2,87 1,20±0,329 0–4,75 

максимум / 

відсутність 

1,40±0,293 0,24–3,47 1,88±0,295 0,09–3,15 2,44±0,673 0,35–5,82 

НІР05 0,22  0,30  0,42  

ВС1 

відсутність / 

максимум // 

відсутність 

0,06±0,023 0–0,12 0 – 0,19±0,110 0–0,38 

максимум / 

відсутність // 

відсутність 

0,26±0,050 0,09–0,42 0 – 0,59±0,284 0,01–1,18 

 

Реципрокні гібриди конопель F1 відсутність / мінімум і мінімум / відсутність 

характеризувались відмінним характером успадкування ознаки вмісту канабіноїдів. 
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Слід констатувати вплив напряму схрещувань на прояв досліджуваної ознаки у 

гібридів, а саме – високий вміст канабіноїдів передається переважно по 

материнській лінії, тобто у реалізації фенотипового прояву беруть участь і фактори 

цитоплазми. Так, вміст КБД у гібридів відсутність / мінімум становив 0,30, ТГК – 

0,24 і КБН – 0,19 балу, порівняно з гібридами мінімум / відсутність, в яких ці 

показники за середніми даними мали вираження на рівні 1,29, 1,54 і 2,00 бали 

відповідно. Аналіз потомства у межах сімей показав значний розмах варіації ознак, 

зокрема у гібридів відсутність / мінімум вміст КБД коливався від 0,02 до 0,81, ТГК 

– від 0 до 1,06 і КБН – від 0 до 0,64 балу, у мінімум / відсутність – від 0,51 до 1,85, 

від 0,12 до 2,35 і від 0,30 до 3,94 балу відповідно. Як бачимо, сім’ї з відсутністю 

психотропного ТГК у гібридів мінімум / відсутність взагалі не проявилися. 

У гібридів відсутність / мінімум частоти прояву ознаки кумулюються 

переважно на 0, 0,25, 0,5 і 1 балу, а у гібридів мінімум / відсутність – в групах 0,5, 

1, 2 і 3 бали. Досить значна частка рослин (15% і більше) мала вміст канабіноїдів 

на рівні 10 балів (рис. 4.25, 4.26). 
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 Рисунок 4.25 – Розподіл рослин гібрида F1 відсутність / мінімум за бальною 

шкалою канабіноїдних сполук (середнє, 2009 і 2011 рр.) 
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Рисунок 4.26 – Розподіл рослин гібрида F1 мінімум / відсутність за бальною 

шкалою канабіноїдних сполук (середнє, 2009 і 2011 рр.) 

 

Аналогічно напрям схрещувань мав вплив на прояв досліджуваної ознаки у 

потомстві. Гібриди F1 відсутність / максимум мали істотно нижчий вміст 

канабіноїдів, порівняно з F1 максимум / відсутність. У першому випадку вміст КБД 

становив 0,87 (у межах сімей – 0,12–3,01), ТГК – 0,70 (у межах сімей – 0–2,87) і 

КБН – 1,20 балу (у межах сімей – 0–4,75 балу), тоді як у другому випадку – 1,40 

(0,24–3,47), 1,88 (0,09–3,15) і 2,44 балу (0,35–5,82 балу) відповідно. 

Проведення гібридизації по типу аналізуючих схрещувань з рецесивною 

формою (гіпотетично – відсутністю) засвідчило, що даний прийом є ефективним 

для зниження вмісту канабіноїдних сполук. У ВС1, порівняно з F1, вміст КБД і КБН 

значно зменшився, а ТГК взагалі був відсутнім. КБД і КБН проявилося менше саме 

у варіанті відсутність / максимум // відсутність, ніж у варіанті 

максимум / відсутність // відсутність. Також у першому варіанті ВС1 ознаки вмісту 

даних сполук були більш стабільними (вирівняними), бо мали нижчу різницю між 

мінімальним і максимальним значенням (або незначний розмах варіації), як от 0–

0,12 КБД і 0–0,38 балу КБН, порівняно з другим варіантом ВС1, де ці показники 

коливались в межах 0,09–0,42 і 0,01–1,18 балу відповідно. Сім’ї з повною 
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відсутністю усіх досліджуваних компонентів канабіноїдів (вибірка кожної сім’ї 

становила 20 шт.) також присутні лише у ВС1 відсутність / максимум // відсутність 

(див. табл. 4.25). 

Розподіл рослин гібридів ВС1 відсутність / максимум // відсутність у 

відсотках за бальною шкалою канабіноїдних сполук (кумулятивний графік 

частоти) показав переважну більшість рослин з 0 балів, що було цілком 

прогнозовано і очевидно, близько 10% особин мали вміст КБД на рівні слідів 

(відповідає 0,5 балу), а у гібридів ВС1 максимум / відсутність // відсутність значна 

кількість рослин вищепилась з показником 0,25–1 бал. У останньому випадку 

зафіксовані поодинокі гібридні рослини конопель з 6 і 10 балами КБН (рис. 4.27–

4.28). 
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 Рисунок 4.27 – Розподіл рослин гібрида ВС1 відсутність / максимум // 

відсутність за бальною шкалою канабіноїдних сполук (середнє, 2009 і 2011 рр.) 

 

У підсумку встановлено, що при гібридизації рослин з відсутністю КБД, ТГК 

і КБН в обох батьківських форм на прикладі сучасного сорту у потомстві 

вищеплюються рослини з наявністю цих сполук. Існує тенденція  до передачі 

ознаки вмісту канабіноїдів переважно по материнській лінії, тобто ознака 

успадковується за ядерно-цитоплазматичним типом. Перезапилення рослин з 0 
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балів трьох компонентів з максимальним їх вмістом (2–10 балів) не веде до 

стрімкої появи рослин зі значним вмістом канабіноїдів у потомстві, а до 1–3 балів у 

середньому. 
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 Рисунок 4.28 Розподіл рослин гібрида ВС1 максимум / відсутність // 

відсутність за бальною шкалою канабіноїдних сполук (середнє, 2009 і 2011 рр.) 

 

У результаті схрещування рослин з відсутністю канабіноїдів з рослинами, які 

містять мінімум КБД, ТГК і КБН, за середніми коефіцієнтами встановили 

негативне неповне домінування ознаки високого вмісту КБД (hp = –0,82), 

негативне часткове домінування, близьке до негативного напівдомінування, 

високого вмісту ТГК (hp = –0,45) і негативне неповне, також близьке до 

негативного напівдомінування, високого вмісту КБН (hp = –0,52). Характер 

домінування значно залежить від генотипів конкретних батьківських форм, взятих 

для схрещування, оскільки в межах сімей встановлено значні розбіжності у 

коефіцієнтах: проявився розмах від додатного наддомінування до негативного 

наддомінування. У реципрокного гібриду F1 мінімум / відсутність встановлено 

факт наддомінування ознак високого вмісту КБД, ТГК і КБН. Коефіцієнти hp 

відповідно становили 1,75, 5,14 і 2,82. Як бачимо, особливо високе значення цього 

коефіцієнта властиве ознаці вмісту ТГК, що є негативним для селекції і вимагає 
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проведення багаторазових доборів на зменшення вмісту даної сполуки. У межах 

сімей за невеликим винятком коефіцієнти були додатними (наддомінування, 

неповне, часткове) (табл. 4.26). 

 

Таблиця 4.26 – Особливості домінування ознаки високого вмісту канабіноїдів 

у гібридів конопель F1 (середнє, 2009 і 2011 рр.) 

Гібрид КБД ТГК КБН 

hp в межах 

сімей 

hp в межах 

сімей 

hp в межах 

сімей 

відсутність / 

мінімум 

–0,82 Н, Ч, ННД, 

НН, НЧ 

–0,45 НД, Н, НП, 

НН, НЧ 

–0,52 Н, Ч, НП, 

НН, НЧ 

мінімум / 

відсутність 

1,75 НД, Н 5,14 НД, Ч, НН 2,82 НД 

відсутність / 

максимум 

–0,86 ННД, НП, 

НН, НЧ 

–0,80 НП, НН, НЧ –0,66 Ч, НП, НН, 

НЧ 

максимум / 

відсутність 

–0,16 Н, Ч, НН, 

НЧ 

–0,53 Ч, НН, НЧ –0,22 НД, Ч, НН,  

НЧ 

Примітка. НД – наддомінування, Н – неповне, Ч – часткове, ННД – негативне 

наддомінування, НП – негативне повне, НН – негативне неповне, НЧ – негативне 

часткове. 

 

Подібно до гібридів F1 відсутність / мінімум, у гібридів 

F1 відсутність / максимум установлено негативне неповне домінування ознак 

високого вмісту КБД (hp = –0,86), ТГК (hp = –0,80) і КБН (hp = –0,66). 

У межах сімей здебільшого отримано від’ємні коефіцієнти, і лише для ознаки 

КБН – часткове, негативне повне, негативне неповне і негативне часткове. 

Несподіваним виявився характер домінування досліджуваних ознак у 

гібридів типу максимум / відсутність. Здавалося б логічним, що в цьому варіанті 

схрещувань повинні отримати наддомінування, як у гібридів мінімум / відсутність, 

але за середніми даними 2009 і 2011 рр. коефіцієнт домінування hp для ознаки 
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високого вмісту КБД становив –0,16 (значення близьке до нуля, що вказує на 

незначні зміни у вмісті канабіноїдів, порівняно з материнською формою), hp для 

ознаки високого вмісту ТГК склав –0,53 (характер успадкування близький до 

напівдомінування), hp для ознаки високого вмісту КБН становив –0,22 (також 

значення невелике, тобто вміст канабіноїдів змінився слабко, порівняно з 

материнською формою). 

Таку тенденцію домінування ознак могли спричинити декілька факторів: 

1) значна гетерозиготність вихідних форм з максимумом канабіноїдів як 

компонентів схрещувань, порівняно з материнськими формами, що містили 

мінімум цих сполук; 2) складний полігенний характер успадкування ознаки вмісту 

канабіноїдів; 3) значний розмах коефіцієнтів домінування у межах сімей (від 

позитивного наддомінування до негативного неповного). У будь-якому разі добір 

на зниження рівня канабіноїдних речовин краще вести, якщо виникає потреба у 

схрещуванні різних зразків за вмістом канабіноїдів, крім схеми 

відсутність / відсутність, у гібридних комбінаціях відсутність / мінімум і 

відсутність / максимум, ніж при зворотних до них схрещуваннях. 

У потомстві гібридів F1 різних варіантів схрещувань вищеплювались рослини 

як з повною відсутністю усіх трьох досліджуваних нами компонентів канабіноїдів, 

так і з їх наявністю, тому у подальшу гібридизацію для отримання F2 у кожному 

варіанті добирали форми за принципом «наявність/відсутність» канабіноїдів, що 

дало змогу різнобічно оцінити матеріал і запропонувати прийоми ефективного 

зниження психотропної сполуки. У результаті встановлена чітка закономірність 

залежності ознак потомства від того, з яким вмістом канабіноїдів була взята 

вихідна рослина для отримання другого покоління, і залежність серед напрямів 

схрещування (табл. 4.27). 

У гібридів F2 відсутність / відсутність синтезувалась мізерна кількість 

канабіноїдів, яка становила у середньому 0,06 КБД, 0,04 ТГК і 0,03 балу КБН. У 

межах сімей дані показники також невисокі, вони не перевищують порогу слабких 

слідів (від 0 до 0,22 балу). 
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Таблиця 4.27 – Успадкування вмісту канабіноїдів у гібридів конопель F2, 

створених у результаті схрещування рослин з різним рівнем вираження ознак 

(середнє, 2010–2011 рр., N = 480) 

Г
іб

р
и

д
 

Вміст у F1, 

бал 

Вміст канабіноїдів у гібридів F2, бал 

КБД ТГК КБН 

х  ± s х  Min–Max 

у межах 

сімей 

х  ± s х  Min–Max 

у межах 

сімей 

х  ± s х  Min–Max 

у межах 

сімей 

в
ід

су
тн

іс
ть

 /
 

в
ід

су
тн

іс
ть

 

КБД 

ТГК 

КБН 

0 

0 

0 

0,06 ± 

0,032 

0–0,14 0,03 ± 

0,025 

0–0,11 0,03 ± 

0,026 

0–0,12 

КБД 

ТГК 

КБН 

0,5 

0 

0 

0,06 ± 

0,029 

0–0,12 0,06 ± 

0,050 

0–0,22 0,03 ± 

0,015 

0–0,11 

середнє 0,06 (tф = 0) 0,04 (tф = 0,54) 0,03 (tф = 0) 

в
ід

су
тн

іс
ть

 /
 

м
ін

ім
у

м
 

КБД 

ТГК 

КБН 

0 

0 

0 

0,07 ± 

0,040 

0,02–0,12 0,01 ± 

0,008 

0–0,02 0,03 ± 

0,018 

0–0,06 

КБД 

ТГК 

КБН 

1 

0,5 

1 

0,34 ± 

0,076 

0,16–0,51 0,09 ± 

0,039 

0,01–0,17 0,16 ± 

0,086 

0,05–0,26 

середнє 0,20 (tф = 3,15) 0,05 (tф = 2,01) 0,10 (tф = 2,81) 

м
ін

ім
у

м
 /

 

в
ід

су
тн

іс
ть

 

КБД 

ТГК 

КБН 

0 

0 

0 

0,22 ± 

0,063 

0,10–0,22 0,05 ± 

0,025 

0–0,05 0,10 ± 

0,050 

0–0,10 

КБД 

ТГК 

КБН 

1 

0,25 

2 

0,76 ± 

0,292 

0,25–0,76 0,45 ± 

0,220 

0,25–0,45 2,66 ± 

0,884 

0,25–2,66 

середнє 0,49 (tф = 1,81) 0,25 (tф = 1,81) 1,38 (tф = 2,89) 

в
ід

су
тн

іс
ть

 /
 

м
ак

си
м

у
м

 

КБД 

ТГК 

КБН 

0 

0 

0 

0,08 ± 

0,048 

0,05–0,12 0,02 ± 

0,014 

0–0,12 0,22 ± 

0,200 

0,05–0,40 

КБД 

ТГК 

КБН 

3 

5 

4 

1,51 ± 

0,280 

1,41–1,61 1,22 ± 

0,400 

0,78–1,66 1,69 ± 

0,485 

1,38–2,00 

середнє 1,46 (tф = 5,04) 1,00 (tф = 3,00) 1,54 (tф = 2,80) 
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Кінець табл. 4.27 

Г
іб

р
и

д
 

Вміст у F1, 

бал 

Вміст канабіноїдів у гібридів F2, бал 

КБД ТГК КБН 

х  ± s х  Min–Max 

у межах 

сімей 

х  ± s х  Min–Max 

у межах 

сімей 

х  ± s х  Min–Max 

у межах 

сімей 

м
ак

си
м

у
м

 /
 

в
ід

су
тн

іс
ть

 

КБД 

ТГК 

КБН 

0 

0 

0 

1,44 ± 

0,262 

0,41–3,15 1,71 ± 

0,450 

0,21–4,49 2,28 ± 

0,535 

0,39–5,72 

КБД 

ТГК 

КБН 

4 

5 

7 

2,86 ± 

0,226 

2,80–3,00 3,58 ± 

0,408 

2,80–3,85 4,87 ± 

0,500 

3,28–5,58 

середнє 2,15 (tф = 4,10) 2,64 (tф = 3,08) 3,58 (tф = 3,54) 

НІР05 0,46  0,57  0,81  

Примітка. t 05 = 1,96, t 01 = 2,58, t 001 = 3,29. 

 

Гібриди F2 відсутність / мінімум, отримані у результаті схрещування гібридів 

першого покоління з відсутністю канабіноїдів, за досліджуваною ознакою слабко 

відрізнялись від попереднього варіанта схрещування, а гібриди, отримані у 

результаті схрещування рослин першого покоління із вмістом 1 КБД, 0,5 ТГК і 1 

бал КБН, характеризувались вищим вмістом аналізованих сполук за попередні 

варіанти (0,34 КБД, 0,09 ТГК і 0,16 балу КБН) і відсутністю сімей з нульовими 

балами трьох компонентів. Однак, гібриди не перевищували батьківські форми, 

тобто не спостерігалось повне домінування, хоча відбулось розщеплення за 

генотипом і фенотипом. 

Аналогічну тенденцію проявили гібриди F2 відсутність / максимум і F2 

максимум / відсутність. При обранні у ролі батьківської форми рослин конопель з 

нульовими значеннями успадковується їх відсутність чи незначні кількості, що 

особливо чітко виражено у варіанті відсутність / максимум (0,08 КБД, 0,02 ТГК і 

0,22 балу КБН). Найвищий вміст канабіноїдних сполук ідентифіковано у варіанті 

максимум / відсутність з показниками батьківських форм 4 КБД, 5 ТГК і 7 балів 

КБН. У цього гібрида вміст КБД становив 2,86 (в межах сімей – 2,80–3,00), ТГК – 

3,58 (в межах сімей – 2,80–3,85) і КБН – 4,87 балу (в межах сімей – 3,28–5,58 балу), 
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що у будь-якому випадку нижче вихідної форми. 

Генетична детермінація ознак наявності та вмісту канабіноїдів складна, але у 

селекційному плані простіше і швидше проводити добір у гібридів типу 

відсутність / відсутність, відсутність / мінімум і відсутність / максимум, тобто за 

материнську форму добирати матеріал з нульовими показниками канабіноїдних 

сполук (табл. 4.28). 

 

Таблиця 4.28 – Коефіцієнти кореляції між ознаками вмісту канабіноїдних 

сполук у гібридів, створених у результаті схрещування рослин з різним рівнем їх 

вираження (середнє, 2010–2011 рр.) 

Гібрид Коефіцієнти парної кореляції 

r КБД ТГК r КБД КБН r ТГК КБН 

F1 відсутність / мінімум 0,48 * 0,77 * 0,53 * 

F1 мінімум / відсутність 0,74 * 0,83 * 0,80 * 

F2 відсутність / мінімум 0,66 * 0,54 * 0,78 * 

F2 мінімум / відсутність 0,82 * 0,70 * 0,84 * 

Примітка. * – значення істотні на рівні значущості 0,05. 

 

У таких гібридів не лише менший вміст даних речовин, а й у другому 

поколінні не з’являються рослини з їх високим вмістом. До того ж у результаті 

схрещувань у зазначених напрямах слабшають кореляційні зв’язки між 

канабіноїдними сполуками, що сприяє більш ефективному селекційному добору. 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. На формування канабіноїдних сполук конопель в онтогенезі впливають як 

спадкові, так і фактори середовища. 

2. Досліджені колекційні зразки конопель різного генетичного і еколого-

географічного походження характеризувались мінливістю ознак ідентифікованих 

канабіноїдних сполук – КБД, ТГК і КБГ. Вміст КБД знаходився в межах від 0,0052 
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до 2,2747, ТГК – від 0,0000 (повної відсутності) до 0,0775 (що не перевищує 

дозволеної законодавством норми), КБГ – від 0,0000 (повної відсутності) до 

0,8892%. 

3. За ознакою високого вмісту КБД виділено 32 зразки (40% від загальної 

кількості): ВО203327, Южная брюховецкая, ЮСО 1, ЮС 12, зразок UF0600047, 

Однодомні 8, ВО78142, ВО5799, зразок UF0600145, зразок UF0600146, ВО2539, 

зразок UF0600183, ЮС 58, Мало-перевозская, Гібрид 3, Южная 

большеписаревская, Тогучинская 2, Краснодарская 14, Альметьевская, зразок 

UF0600253, Fedrina 74, Дніпровські однодомні 14, Ferimon 12, Fedora 19, Futura 77, 

Славянка, Santika, Lipko, Silvana, Fedora 17, Вера і зразок UF0600719. За ознакою 

повної відсутності ТГК виділено 11 зразків (близько 14% від загальної кількості): 

ЮСО 31, зразок UF0600253, Глухівські 51, Гляна, Кировская К-314, Миколайчик, 

Артеміда, Гармонія, Міг 2, Глухівські 85 і Деметра. За ознакою високого вмісту 

КБГ виділено 4 зразки (або 5% від загальної кількості): зразок UF0600253, 

Моздокская, Синельниківські однодомні 3 і VIK CBN. Їх рекомендовано 

використовувати у практичній селекції, зокрема для створення сортів медичного 

напряму з підвищеним вмістом КБД і/або КБГ при відсутності ТГК. 

4. Проаналізовані нами зразки віднесено до 3-х хемотипів конопель – ІІІ (52 

зразки, або 65%), IV (2 зразки, або 2,5%) і V (26 зразків, або 32,5 % від загальної 

кількості). Установлено сильні позитивні кореляційні зв’язки між вмістом КБД і 

ТГК і фактично відсутність взаємозв’язку КБГ з іншими канабіноїдними 

сполуками, причому у зразків хемотипу ІІІ зв’язки слабші, порівняно з 

хемотипом V. Дану закономірність доцільно враховувати при доборі вихідних 

форм для селекції. 

5. Динаміку накопичення біомаси в онтогенезі рослин конопель, придатної 

для використання як фармацевтичної сировини, а також динаміку прояву КБД, ТГК 

і КБН встановлено не за максимальним виразом вмісту (шляхом використання для 

аналізу верхівкових частин рослин, оцвітини жіночих квіток), а в 

середньозваженому зразку усіх живих листків і суцвіття (без стебла) певного етапу 

розвитку. Виявлено, що оптимальним періодом для збирання біомаси конопель 
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медичного напряму використання з подальшим виділенням з неї КБД та 

ідентифікації канабіноїдів був період від повного цвітіння до фази біологічної 

стиглості конопель. 

6. Суцвіття конопель містили набагато більше канабіноїдних сполук, 

порівняно з листками, але, зважаючи на їх частку в загальній біомасі рослин, і 

суцвіття, і листки однаковою мірою придатні для використання їх як сировини 

КБД. Систематичне видалення точок росту сприяло формуванню КБД. У штучно 

створених умовах для вирощування – вегетаційному будинку – накопичення цих 

речовин відбувалося інтенсивніше, порівняно з польовими умовами. 

7. У окремих сімей сорту Гляна, з якими проводилась селекційна робота у 

напрямі підвищення КБД, можна отримати близько 5,808 г/м
2
 даної речовини. 

Використання технічних (промислових) конопель у медичній (фармацевтичній) 

галузях є перспективною, але за умови цілеспрямованої селекційної роботи. 

8. Фітогормони НОК, ІОК, 2,4-Д, КІН, БАП, ГК3, вітаміни С і РР екзогенного 

походження викликали зміну вмісту канабіноїдів. Вітамін С як антиоксидант, 

ауксини і гіберелін істотно зменшували вміст канабіноїдів, а нікотинова кислота та 

цитокініни – підвищували. У результаті трьохразового впливу РР і БАП прояв змін 

у потомстві зберігався, тобто проявилися епігенетичні ефекти. 

9. Перспективним напрямом для підвищення рівня непсихотропних 

канабіноїдів є використання обробки вегетуючих рослин цитокініном БАП, який на 

відміну від високих концентрацій нікотинової кислоти, значно збільшував вміст 

КБД і меншою мірою – ТГК. Даний прийом рекомендуємо використовувати як 

додатковий при вирощуванні сортів медичного напряму використання, однак слід 

зауважити, що для різних генотипів конопель можлива неоднакова реакція на 

фітогормони та їх концентрацію, що треба встановлювати у кожному конкретному 

випадку. 

10. Самозапилення є ефективним прийомом визначення стабільності 

популяції сорту конопель за ознаками наявності і вмісту канабіноїдних сполук і 

селекційним методом створення вихідного матеріалу зі стабільною ознакою їх 

відсутності чи наявності. За умови цілеспрямованого добору вихідних рослин з 
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відсутністю КБД, ТГК і КБН в процесі самозапилення їх вміст зменшується до 

повної відсутності. Стабільність (гомозиготація) ліній наступала у І2–І6 і залежала 

від генотипу конкретного сорту. Самозапилені лінії саме цих поколінь доцільно 

залучати як батьківські компоненти у схрещуваннях. Також характерною 

особливістю досліджуваних сучасних сортів конопель є здатність вищеплювати 

вже у І1 сім’ї з повною відсутністю КБД, ТГК і КБН. 

11. Між ознаками вмісту канабіноїдних сполук встановлено сильні позитивні 

кореляційні зв’язки, що спрощує добір на зниження вмісту усіх компонентів 

канабіноїдів і значно ускладнює селекцію у напрямі підвищення КБД і 

одночасного зниження вмісту ТГК. КБН найменше пов’язаний з рештою 

досліджуваних компонентів канабіноїдів. У південного сорту Золотоніські ЮСО 11 

взаємозв’язки між трьома канабіноїдними сполуками слабші, порівняно з 

середньоєвропейським сортом ЮСО 14. 

12. Кореляційні зв’язки між вмістом канабіноїдних сполук у самозапилених 

ліній дещо слабші за вихідні форми, що дозволяє використовувати 

близькоспоріднене розмноження в селекції на елімінацію ТГК або підвищення 

вмісту непсихотропних канабіноїдів. 

13. Генетична детермінація ознак наявності та вмісту канабіноїдів досить 

складна, успадковуються вони полігенно за ядерно-цитоплазматичним типом, але у 

селекційному плані простіше і швидше проводити добір у гібридів типу 

відсутність / відсутність, відсутність / мінімум і відсутність / максимум, тобто за 

материнську форму добирати матеріал з нульовими показниками канабіноїдних 

сполук. У таких гібридів не лише менший вміст даних речовин, а й у другому 

поколінні не з’являються рослини з їх високим вмістом. 

Основні результати даного розділу опубліковані в працях [2–6, 9–15]. 
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РОЗДІЛ 5 

ОСОБЛИВОСТІ ЗМІНИ БІОЛОГІЧНИХ І СЕЛЕКЦІЙНИХ ОЗНАК 

РОСЛИН КОНОПЕЛЬ ПІД ВПЛИВОМ ІНБРИДИНГУ 

 

5.1 Прояв ознак при близькоспорідненому розмноженні та його використання 

в селекції конопель 

 

У результаті самозапилення однодомних конопель, як і у інших 

сільськогосподарських культур, спостерігається не лише стабілізація селекційних 

ознак і диференціація ліній за певними характеристиками, а й явище інбредної 

депресії, яке зазвичай полягає у пригніченні росту і розвитку, зниженні 

продуктивності і життєздатності рослин тощо. У І1 Глухівські 58, порівняно з 

вихідною популяцією сорту, на 4,4% зменшилася загальна довжина стебла, на 4,2% 

– технічна довжина, на 6,8% – діаметр стебла, на 10,7% – маса стебла, на 12,1% – 

маса волокна, майже не змінився вміст волокна (–1,0%), оскільки це відносна 

ознака і часто вміст волокна підвищується паралельно зі зниженням маси стебла і 

маси волокна, які детермінують високий урожай волокна з одиниці площі, тому 

для селекціонерів й важливо виділяти особини, що поєднують високий вміст 

волокна, масу стебла і волокна. Також на 11,3 зменшилася маса насіння з рослини і 

на 8,1% – маса тисячі насінин. Як бачимо, усі основні селекційні ознаки конопель 

зазнали впливу крайньої форми близькоспорідненого розмноження – 

самозапилення (рис. 5.1). 

Проведення багаторазового самозапилення показало, що в його процесі 

спостерігається поступове наростання депресії, допоки вона не досягне свого 

інбредного мінімуму. Стабілізація ознак, в основному, наступала у І4–І6. Саме ці 

покоління доцільно вже залучати до гібридизації з метою отримання у потомстві 

гетерозисного ефекту і/або створення нового селекційного матеріалу. Рівень 

зниження показників загальної довжини у цих поколіннях знаходився в межах від 

8,6 до 11,1%, технічна довжина стебла зменшилась на 3,2% у І4, а потім 

збільшилась на 8,3–8,4% (І5, І6), що є специфічною реакцією генотипу сорту 
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Глухівські 58 на самозапилення: на фоні зменшення висоти рослин технічна 

довжина збільшується, але одночасно значно зменшується розмір суцвіття, який у 

значній мірі визначає насіннєву продуктивність. Діаметр стебла залежно від 

покоління зменшувався на 11,3–14,4%, маса стебла – на 19,4–21,6%, маса волокна – 

на 29,0–29,8%, вміст волокна – на 9,4–11,9%, маса насіння – на 50,9–52,2%, маса 

тисячі насінин – на 4,0–7,0%. З вищевказаних параметрів випливає закономірність 

– найвищий ступінь депресії характерний для ознак маси стебла, маси волокна і, 

особливо, насіннєвої продуктивності, яка зменшилась  більш ніж удвічі. 
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 Рисунок 5.1 – Динаміка зміни показників основних селекційних ознак сорту 

конопель Глухівські 58 в процесі близькоспорідненого розмноження: перше, 

четверте, п’яте, шосте та одинадцяте покоління від самозапилення (2009, 2015, 

2016 та 2019 рр.) 

 

У одинадцятому поколінні, отриманому від самозапилення, коноплі стали 

малопродуктивними. Майже удвічі зменшилась маса стебла і волокна (–46,6 і         

–54,6% відповідно), а маса насіння була на 75,0% меншою, порівняно з вихідним 

сортом. Відбулось подальше збільшення технічної довжини стебла (на 21,5%), яке 
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проходило одночасно зі зменшенням розмірів суцвіття, що й вплинуло 

безпосередньо на ознаку маси насіння з рослини. Зниження показників селекційних 

ознак до І11 слід пов’язувати не з тим, що у конопель настільки довго не наступає 

інбредний мінімум, а значною мірою з діаметрально протилежною зміною 

статевою структури популяції, яка полягає у тому, що через репродуктивну 

депресію, починаючи з І6, здебільшого дають потомство рослини ОФП, які є менш 

продуктивними за насінням та іншими ознаками, але у суцвітті мають значну 

кількість чоловічих квіток і формують багато пилку, частина з якого здатна до 

запліднення і формування хоч якоїсь невеликої кількості насіння. Одночасно через 

зменшення кількості самозапилених ліній виникає менше можливостей залишати 

для подальшого розмноження селекційний матеріал з кращою продуктивністю. Все 

це і посилює подальшу інбредну депресію. 

Аналогічно у самозапилених ліній сорту Золотоніські 15 (іншого еколого-

географічного типу) стабілізація ознак наступала у І4–І6. Загальна довжина стебла 

при цьому зменшилась на 8,6–10,4%, технічна довжина – на 4,2–4,8%, (що 

відрізняє ці самозапилені лінії від аналогічних у попереднього проаналізованого 

сорту), діаметра стебла – на 4,8–9,9%, маса стебла – на 27,9–29,9%, маса волокна – 

на 28,3–33,6%, вміст волокна – на 2,6–5,2%, маса насіння з рослини – на 36,8–

42,0%. Дослідження дали змогу виявити наступну тенденцію: сорту 

Золотоніські 15 властивий менший ступінь інбредної депресії, порівняно з сортом 

Глухівські 58, до І11 маса стебла і маса волокна зменшилась лише приблизно на 

третину (–31,0 і –36,1%), а маса насіння – удвічі (–50,3%), причому пригнічення 

насіннєвої продуктивності супроводжувалось зростанням маси тисячі насінин (з 

15,5 до 16,6 г, або +7,1%), що характерно лише для даного генотипу. Найменший 

ступінь депресії спостерігали за ознаками загальної довжини стебла (267,1 у 

вихідного сорту і 247,7 см у І11 Золотоніські 15, або –7,3%), технічної довжини 

стебла (177,9 і 172,6 см відповідно, або –3,0%) та вмісту волокна (29,3 і 27,1% 

відповідно, або –7,5%) (рис. 5.2). 
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 Рисунок 5.2 – Динаміка зміни показників основних селекційних ознак сорту 

конопель Золотоніські 15 в процесі близькоспорідненого розмноження: перше, 

четверте, п’яте, шосте та одинадцяте покоління від самозапилення (2009, 2015, 

2016 та 2019 рр.) 

 

Самозапиленим лініям сорту середньоєвропейського еколого-географічного 

типу Глесія, як і самозапиленим лініям сорту Глухівські 58, у більш ранніх 

поколіннях від крайньої форми близькоспорідненого розмноження спочатку 

спостерігалось зменшення технічної довжини стебла (на 2,5 у І1, 13,7 у І4, 19,9 у І5 і 

22,4% у І6), а потім її збільшення (+2,2%) у І8 – найбільш пізньому отриманому 

поколінні від самозапилення. Маса стебла у І8 Глесія зменшилась приблизно на 

чверть (24,9%), маса насіння – на 62,5%, хоча даний сорт має дуже високу 

насіннєву продуктивність, але вона зазнала суттєвої зміни під впливом інбридингу. 

Примітною рисою було значне зменшення крупності насіння, що відрізняє даний 

генотип з-поміж інших. Маса тисячі насінин зменшилась на 29,8% (або з 20,5 до 

14,4 г) (рис. 5.3). 
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 Рисунок 5.3 – Динаміка зміни показників основних селекційних ознак сорту 

конопель Глесія в процесі близькоспорідненого розмноження: перше, четверте, 

п’яте, шосте та восьме покоління від самозапилення (2016 та 2019 рр.) 

 

Не зважаючи на окремі специфічні для кожного сорту відмінності, виявлено 

загальні риси зниження продуктивності в результаті самозапилення рослин 

конопель. З явищем інбредної депресії за основними селекційними ознаками тісно 

пов’язане зменшення розмірів листків конопель (площі фотосинтетичної поверхні), 

оскільки площа листкової поверхні конопель позитивно корелює з урожаєм стебел 

і волокна. 

Результати вимірювань свідчать про тенденцію до зменшення розмірів 

листків рослин самозапилених ліній. Між вихідною формою (сортом) та рослинами 

І1 Глухівські 58 завжди існувала достовірна різниця довжини центральної 

листкової пластинки. Між вихідною формою (І1) та рослинами І2 Глухівські 58 

вона недостовірна, а рослини вихідної форми (сорту) й І2 Глухівські 58 суттєво 

різнилися між собою. При цьому у нижній частині рослин довжина центральної 

листкової пластинки зменшувалася з 16,96 до 14,54 см, у середній частині – з 15,73 
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до 13,81 см, у верхній – з 12,33 до 10,17 см, а в середньому у усієї рослини – з 15,01 

до 12,84 см у другому поколінні від самозапилення. У сорті Золотоніські 15 

простежувалася протилежна закономірність – достовірна різниця відмічена між 

вихідною формою (І1) і рослинами І2 Золотоніські 15, відповідно й між вихідною 

формою (сортом) та особинами І2 Золотоніські 15. Аналогічно в різних частинах 

рослини досліджуваний показник зменшувався з 15,50 до 13,57, з 14,48 до 12,46 і з 

11,42 до 9,58 см, а у середньому з рослини – з 13,80 до 11,87 см [20, 23]. 

Крім того, у нижній та середній частині рослини у деяких випадках могла 

проявлятись суттєва різниця між поколіннями самозапилених рослин і за шириною 

центральної листкової пластинки. Між вихідною формою (сортом) та рослинами І2 

вона у всіх випадках достовірна. Ширина зменшувалася у нижній частині рослини 

з 1,81 до 1,41 см, у верхній – з 1,59 до 1,19 см, у нижній – з 0,94 до 0,73 см і в 

середньому з рослини – з 1,45 до 1,11 см у другому поколінні від самозапилення 

рослин сорту Глухівські 58. Відповідно зменшувалася з 1,99 до 1,70, з 1,69 до 1,40, 

з 1,14 до 0,87 і з 1,61 до 1,32 см у сорту Золотоніські 15. При цьому зменшувалася і 

кількість листкових пластинок від покоління до покоління [20, 23]. 

Довжина центральної листкової пластинки виявилась довшою у сорту 

Глухівські 58, а ширина і кількість листкових пластинок – у сорту Золотоніські 15, 

що цілком узгоджується з позицій їх належності до різних еколого-географічних 

типів. Виявлена однакова закономірність прояву депресії для обох сортів. 

Найбільше змінилася ширина центральної листкової пластинки (23,4 і 18,0%), 

менше – її довжина (14,5 і 14,0%) і найменше – кількість листкових пластинок у 

листку (9,3 і 7,3%). Ступінь зменшення фотосинтезуючої поверхні листків у І2 

самозапилених ліній суттєвий, що негативно впливає на продуктивність рослин та 

ріст і розвиток інших ознак. 

Самозапилення дозволяє генетично стабілізувати ознаки, зробити їх 

високогомозиготними, створити унікальні генотипи з властивостями і 

характеристиками, які не були притаманні вихідним формам. Сучасні сорти 

однодомних конопель, незважаючи на їх відносну стабільність, потребують 

оновлення методом самозапилення індивідуальних рослин і добору ліній з 
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відсутністю негативних ознак. Хоча в процесі крайньої форми 

близькоспорідненого розмноження і спостерігається пригнічення рослин, в 

результаті гібридизації інбредних ліній спостерігатиметься гетерозисний ефект, а 

низька продуктивність долається. 

Для культури конопель головним позитивом самозапилення є стабілізація 

матеріалу за ознаками однодомності і відсутності канабіноїдів, яка відбувається в 

процесі близькоспорідненого розмноження, а при гібридизації і подальших 

доборах зберігають свою однорідність. Гетерозисного ефекту за вмістом 

канабіноїдів не наступає, що при міжсортовій гібридизації зазвичай 

спостерігається. Аналіз перших поколінь від самозапилення довів можливість 

добору ліній з низьким ступенем депресії, а то й її відсутністю, це дає можливість 

створювати цінні самозапилені лінії як компоненти схрещувань за окремими або 

комплексом ознак, при цьому їх добір треба починати з І1 і проводити до І4, у 

схрещування залучати з І4–І6, про що мова піде в наступних підрозділах. 

 

5.2 Інбредна депресія репродуктивних органів конопель і зміна статевої 

структури в результаті самозапилення 

 

У конопель репродуктивна інбредна депресія в онтогенезі мала місце у таких 

виявах: 

1) зниження енергії проростання і схожості насіння; 

2) розвиток різного роду аномалій генеративних органів – жіночої та 

чоловічої стерильності, появі рослин з інтерсексуальними квітками та безстатевих 

форм; 

3) зміна статевої структури популяції; 

4) зниження кількості сформованого насіння у різних поколінь вихідних для 

самозапилення форм тощо. 

Стабілізовані за статтю інбредні лінії, в результаті схрещувань у гібридному 

потомстві дають досить однорідний за даною ознакою стеблостій (гомозиготний за 

ознакою однодомності), таким чином, відпадає необхідність проведення 
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багатократних поліпшуючих доборів за ознакою однодомності (лише її контроль), 

що дає ширші можливості селекціонерам зосередити увагу на інших цінних 

господарських ознаках. Нижче розглянемо детальніше як змінюється статева 

структура однодомних конопель в процесі багаторазового самозапилення, що було 

досліджено на прикладі самозапилених ліній сортів різного генетичного 

походження: Глухівські 58, Гляна, Глесія, Миколайчик, Іоніно, Глухівські 51, 

Глухівські 46 (середньоєвропейського еколого-географічного типу), 

Золотоніські 15 та Ніка (південного еколого-географічного типу) (табл. Ж.1). 

Статева структура сорту Глухівські 58 (вихідної форми) була представлена 

такими статевими типами, як ОФМ (83,8), СОФР (10,95), ОФП (3,17), ФП (2,04) і 

ПОК (0,04%), тобто основним статевим типом була ОФМ – рослина з компактним 

суцвіттям і переважанням у ньому жіночих квіток (див. табл. Ж.1). В І1 

співвідношення статевих типів змінилося, зокрема з’явилася МОК (у середньому 

7,6%), на 3,4% зменшився вміст ОФМ, на 4,4% зменшилась кількість СОФР, до 

0,4% зменшився вміст ФП, яка у суцвітті містить лише чоловічі квітки і не здатна 

формувати насіння, в межах сімей (потомствах окремих самозапилених рослин) 

вищеплювалися ОМР (від 0 до 7,8%) та різко збільшувався вміст ПОК 

(перезапилення з якою протягом декількох поколінь може поступово розмити межу 

між однодомними і дводомними коноплями), у межах сімей її кількість могла 

досягати значення 15,0%. Якщо за теорією генотипового визначення статі конопель 

М. Д. Мигаля (описаної у розділі 1) генотип ОФМ за факторами аутосом АаGG, 

алелі генів статі статевих хромосом з низькими ступенями (imImFmMm), маємо 

отримати у І1 такий розподіл генотипів і фенотипів: 1 ААGG : 2 АаGG : 1 ааGG, або 

відповідно 1 СОФР : 2 ОФМ : 1 МОК. Однак, у першому поколінні спостерігалося 

зміщення ознак статі у бік жіночої, таке явище пов’язане з високим рівнем 

домінантності генів-реалізаторів жіночої статі з серії множинних алелів чи 

порівняно високою валентністю фактору G. 

У процесі подальшого самозапилення, для якого добирали рослини виключно 

ОФМ, поступово зменшувався вміст МОК (4,0 у І2, 1,7 у І3 і 0,7% у І4), яка, 

починаючи з шостого покоління більше не проявлялася. До І8 збільшувалася 
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кількість СОФР приблизно з однаковим співвідношенням чоловічих і жіночих 

квіток та збалансованою валентністю генетичних факторів обох статей. 

Починаючи з І2, ФП та ОМР не вищеплювалися, а вміст ПОК поступово 

зменшувався (0,7 у І2, 0,1% у І3), а з четвертого покоління від самозапилення 

більше цей небажаний статевий тип не проявився. Позитивним є те, що у І1–

І4 Глухівські 58 спостерігали значний розмах варіації (різниці між максимальним і 

мінімальним значенням вираження ознак) вмісту ОФМ, у всіх цих поколіннях 

виявлено лінії (за вибірки не менше 20 рослин у кожній), які представлені лише 

одним статевим типом – ОФМ (100,0%). Найвищим критерієм стабільності і 

продуктивності сорту однодомних конопель є наявність сімей серед самозапилених 

ліній з високим вмістом ОФМ і, звичайно, з відсутністю ПОК. Чим вищий вміст 

ОФМ за умов відсутності ПОК, тим краща сортопопуляція. Саме такий матеріал 

рекомендовано добирати для подальшої селекції. На рисунках 5.4 і 5.5 показана 

кількість сімей самозапилених ліній першого покоління за період 2009–2013 рр., 

які вже складаються виключно з рослин основного статевого типу, і ліній з 

відсутністю ПОК. З І1 бажано розпочинати селекційний добір за вказаними 

ознаками. До гібридизації доцільно залучати самозапилені лінії І4–І6, які вже є 

досить стабілізованими за ознакою однодомності, бо ПОК у даному разі не 

проявляється. Не зважаючи на те, що вміст основного статевого типу при цьому 

був меншим, порівняно з вихідною формою, дані лінії не вищеплюють чоловічих 

рослин, а у сумі найбільш цінні статеві типи ОФМ і СОФР складають більше 90%. 

У результаті проведених багаторічних досліджень виявлено той факт, що з 

шостого покоління від самозапилення різко зменшується вміст ОФМ, ознаки статі 

зміщуються у бік чоловічої і формується значна кількість ОФП. Даний факт 

пов’язуємо з репродуктивною інбредною депресією: через зниження 

життєздатності пилку, зменшення кількості нормально сформованого насіння, у 

суцвітті збільшується частка чоловічих квіток (статеві типи ідентифікуються вже 

як СОФР чи ОФП) як еволюційно сформована адаптація до розмноження і 

відтворення потомства. З І8 провести самозапилення ОФМ з невеликою часткою 

чоловічих квіток у суцвітті на рівні 10–30% практично дуже складно, насіння 
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фактично формується на СОФР і ОФП. У І11 Глухівські 58 (найбільш пізньому 

отриманому нами поколінні від самозапилення) обліковано наступні статеві типи: 

40,4 ОФМ, 40,4 СОФР і 19,2% ОФП. 

 

 

Рисунок 5.4 – Кількість сімей самозапилених ліній першого покоління, які 

складаються виключно з ОФМ 

 

 

Рисунок 5.5 – Кількість сімей самозапилених ліній першого покоління з 
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Відбувається зрівнювання балансу між жіночою і чоловічою статтю за 

сумарною кількістю жіночих і чоловічих квіток в межах статевої структури 

складових самозапиленої лінії. При цьому такий статевий склад є еволюційно 

доцільнішим, але небажаним для селекціонерів з позицій насіннєвої 

продуктивності, однак перш за все відбувається остаточне закріплення ознаки 

однодомності – МОК і ПОК не проявляються, навіть не вищеплюються мутантні 

чоловічі рослини як наслідок не звичайної взаємодії генетичних факторів аутосом і 

статевих хромосом, а як результат мутації алелів однодомності в алелі плосконі. 

Аналіз одержаних даних показав, що популяція сорту однодомних конопель не є 

настільки стійкою за ознакою однодомності, як сорти дводомних конопель за 

співвідношенням матірки і плосконі, тому в пізніх поколіннях інбридингу різко 

змінюється статева структура – зрівнюється частка квіток обох статей. Причина 

полягає в тому, що ознака однодомності контролюється взаємодією генів у стані 

нестійкого множинного алелізму статевих хромосом. Ця взаємодія направлена на 

дестабілізацію ознаки однодомності, апогеєм якої є вищеплення ПОК, здатної 

перетворювати однодомні коноплі в дводомні. За даних умов селекція сортів 

однодомних конопель основана на систематичному бракуванні ПОК та інших 

негативних статевих типів однодомних конопель – ФП, ОФП та ОМР. Таким 

чином, селекційну цінність мали самозапилені лінії до шостого покоління, 

подальше самозапилення рослин конопель було недоцільним. 

У ході проведення досліджень виявлено генотипові відмінності реакції 

різних сортів на самозапилення, зокрема у інбредних ліній сортів Гляна, 

Миколайчик, Іоніно, Глухівські 51 не проявлялася МОК; у самозапилених ліній 

сорту Глухівські 46 даний статевий тип виявлено лише в першому поколінні (у 

середньому 0,9%), у наступних поколіннях він не проявився; у результаті 

самозапилення рослин сортів Гляна, Миколайчик, Іоніно, Глухівські 46, Ніка не 

вищеплювалася ПОК; сорти Гляна, Миколайчик, Іоніно, Глухівські 51, 

Глухівські 46, як правило, реагували на самозапилення збільшенням вмісту ОФМ у 

статевій структурі, тобто близькоспоріднене розмноження може бути використано 

як метод збільшення кількості основного статевого типу (і найбільш 
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високопродуктивного) у вихідному селекційному матеріалі, особливо при цьому 

вирізнявся сорт Миколайчик (100,0% ОФМ у І3–І6). 

На відміну від самозапилених ліній сорту Глухівські 58, у самозапилених 

ліній сорту Глесія МОК вищеплювалася лише в І1–І3, починаючи з четвертого 

покоління її виявлено не було, а для стабілізації за ознакою відсутності ПОК 

достатньо було лише одноразового самозапилення, бо, починаючи з І2, даний 

статевий тип до І8 не проявився. Високий вміст ОФМ виявлено включно до І7 

(84,3%), успадкування статі змістилося у бік чоловічої у І8, тобто більш пізньому 

поколінні, порівняно з сортом Глухівські 58. Так, було обліковано 46,7 ОФМ, 

30,0 СОФР і 23,3% ОФП (див. табл. Ж.1). 

Популяція сорту південного еколого-географічного типу Золотоніські 15 

(вихідної форми) була досить різноманітною за статевими типами, містила 

65,5 ОФМ, 18,4 СОФР, 12,3 ОФП, 2,1 ФП, 0,3 ОМР і 1,4% ПОК, тобто відрізнялася 

від такої у сортів середньоєвропейського еколого-географічного типу меншою 

кількістю ОФМ, а значно більшим вмістом ОФП, ОМР (останні досить рідко 

можна знайти у стеблостої сучасних сортів конопель середньоєвропейського типу) 

і ПОК (див. табл. Ж.1). У І1 співвідношення окремих статевих типів змінюється, 

зокрема фенотипово проявилася МОК (у середньому 5,3%), суттєво зменшився 

вміст ФП (0,4%), а кількість таких статевих типів, як ОФМ, ОФП, ОМР і ПОК, 

майже не змінилася. У межах окремих сімей виявлено значний розмах варіації цих 

ознак. 

У процесі подальшого самозапилення, для якого також добирали рослини 

лише ОФМ, поступово зменшувався вміст МОК (1,8 у І2, 0,5% у І3, з І4 і до І11 – 

0%), ФП обліковано лише в І1 та І2, ОМР – у І1 та І4. Найбільш негативний статевий 

тип – ПОК – вищепився, крім І1, у І2 (0,2%, у межах сімей – 0–5,6%) і до І11 

включно більше не проявлявся. З точки зору статевого складу у подальшу 

селекційну роботу доцільно включати самозапилені лінії І5–І8 Золотоніські 15. 

Подальше застосування крайньої форми близькоспорідненого розмноження є 

селекційно недоцільним, оскільки з І9 статева структура зміщувалася у бік 

чоловічої статі, зокрема у напрямку зростання кількості ОФП (статевого типу з 
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невеликою кількістю жіночих квіток і переважанням у суцвітті чоловічих квіток). 

Статевий склад І11 Золотоніські 15 включав 48,2 ОФМ, 41,0 СОФР і 10,8% ОФП. 

Як і у попередньо проаналізованих, у даного сорту в І1–І3 виявлено окремі лінії, які 

складаються виключно з рослин ОФМ. Отже, знову підтверджено, що добір 

самозапилених ліній за ознакою однодомної статі і превалювання ОФМ доцільно 

розпочинати в ранніх поколіннях інбридингу. 

Як один із способів подолання репродуктивної депресії, що полягає у 

зниженні схожості і життєздатності насіння через слабкий зародок насінини, його 

аномалії, недорозвинений ендосперм тощо, і відтворення (розмноження) цінних 

генотипів самозапилених ліній однодомних конопель запропоновано «Спосіб 

розмноження рослин конопель з насіння з низькою схожістю та життєздатністю» 

[45, 51], яке проводиться в умовах in vitro та має на меті підвищити коефіцієнт 

розмноження шляхом висаджування насіння на живильне агаризоване середовище 

певного складу з подальшим мікроклональним розмноженням отриманих пагонів. 

За основу розробки даного прийому взяті способи відновлення схожості 

насіння рослин міскантусу [50], перцю [5, 7], дикорослих видів томату [16], 

живильні середовища Мурасіге і Скуга, Гамборга та Евелега, які доповнювали 

регуляторами росту у різних поєднаннях і концентраціях. Його суть зводиться до 

наступного. З метою запобігання ушкодження зародка насінини і слабких 

проростків конопель для стерилізації насіння застосовували водний розчин 

гіпохлориту натрію (NaOCl) у зниженій концентрації до 1,5% з експозицією 

12,5 хв, у подальшому промиваючи тричі у стерильній дистильованій воді, що 

запобігає ушкодженню зародка насінини, слабких проростків конопель та появі 

видимих мутацій. За таких умов вихід стерильних експлантів становив 93,0–100%. 

Простерилізоване насіння висаджували на живильне середовище Мурасіге і Скуга 

з макро- і мікроелементами у повній дозі, до складу якого входить 5,0 мг/л тіаміну, 

1,0 мг/л піридоксину, 5,0 мг/л С, 0,4 мг/л ГК3, 4,0 мг/л БК, 15,0 г/л сахарози і яке не 

містить РР, культивували 3–4 доби при температурі 20–22°С і надалі при 

температурі 24–26°С, фотоперіоді 16 год і відносній вологості повітря 60–80% [45, 

51]. Саме додавання ГК3 і БК у зазначеній концентрації виявилось найкращим 
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варіантом, бо схожість насіння підвищилася найбільше, зокрема у самозапилених 

ліній І6 Гляна та І6 Глесія на 7,50 та 6,25% відповідно (табл. 5.1). 

 

Таблиця 5.4 – Схожість різних зразків конопель in vitro в залежності від 

складу живильного середовища 

Варіант 

Схожість насіння залежно від року урожаю, % 

сорт 

Гляна 

сорт 

Глесія 

І6 

Гляна 

І6 

Глесія 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2013 2013 

Лабораторна 

схожість 

36,25 72,50 83,75 41,25 80,00   87,50 0,00   3,75 

MS 

безгормональне 

36,25 73,75 85,00 42,50 81,25   88,75 1,25   5,00 

MS + ГК3 0,2 мг/л, 

КІН 0,2 мг/л 

40,00 76,25 95,00 50,00 90,00   96,75 6,25   7,50 

MS + ГК3 0,2 мг/л, 

БК 3,0 мг/л 

40,00 80,00 95,00 50,00 90,00   97,50 5,00   8,75 

MS + БК 3,0 мг/л 

 

35,00 80,00 93,75 47,50 90,00   95,00 5,00   6,25 

MS + ГК3 0,4 мг/л, 

КІН 0,4 мг/л 

48,75 86,25 97,50 55,00 93,75   98,75 6,25 10,00 

MS + ГК3 0,4 мг/л, 

БК 4,0 мг/л 

50,00 87,50 98,75 65,00 95,00 100,00 7,50 10,00 

MS + БК 4,0 мг/л 

 

47,50 86,25 97,50 51,25 93,75   97,50 5,00   8,75 

MS + ГК3 0,1 мг/л, 

КІН 0,1 мг/л 

36,25 73,75 83,75 45,00 86,25   92,50 2,50   7,50 

MS + ГК3 0,1 мг/л, 

БК 2,0 мг/л 

36,25 72,50 85,00 42,50 85,00   95,00 2,50   6,25 

MS + БК 2,0 мг/л 

 

35,00 75,00 85,00 46,25 87,50   91,25 2,50   7,50 

MS + КІН 0,2 мг/л, 

БК 3,0 мг/л 

41,25 76,25 92,50 50,00 85,00   91,25 5,00   8,75 

MS + ІОК 0,6 мг/л, 

БК 3,0 мг/л 

37,50 75,00 85,00 38,45 81,25   90,00 3,75   8,75 

НІР 05   4,60   4,65   5,14   5,89   4,28     3,45 1,86   1,61 

Примітка. Пророщування насіння проводили у 2017 р. 
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Підвищена концентрація вітамінів забезпечує оптимізацію біохімічних 

процесів у пагоні конопель. Аскорбінова кислота (вітамін С), яка є 

антиоксидантом, попереджує утворення фенольних сполук, які спричиняють 

пригнічення росту і розвитку або ж ведуть до загибелі експлантів. ГК3 та БК саме у 

концентраціях 0,4 мг/л і 4 мг/л відповідно стимулюють поділ клітин у зародку 

насінини, ріст сім’ядоль, зародкових стебельця і корінця, дозволяють призупиняти 

дію накопиченого в тканинах зиготичних зародків насінини в процесі зберігання 

природного інгібітора росту – абсцизової кислоти [45, 51]. 

Отже, зазначені регулятори росту пливають на регуляторні механізми, 

пов’язані з порушенням органічного спокою зрілих зародків конопель. Змінна 

температура культивування підвищує інтенсивність ростових процесів [45, 51]. 

Після того, як пагони досягнули 10–12,5 см проводили мікроклональне 

розмноження (рис. 5.6). Бічні бруньки (або живці з латеральними меристемами) 

пересаджували на безгормональне живильне середовище Гамборга і Евелега. Для 

мікроклонального розмноження утворених пагонів без коренів (вони, як правило, 

відстають у рості) використовують середовище Гамборга і Евелега, до складу якого 

додають 1,5 мг/л ІОК. Мікроклональне розмноження з 1-го пагона в середньому 

дає 5 мікроклонів, причому включення у середовище 0,4 мг/л ГК3 і 4,0 мг/л БК 

сприяло у деяких випадках на достовірному рівні збільшенню висоти рослин і 

кількості міжвузлів (табл. 5.2) без зміни генетичної автентичності, що 

підтверджено випробуванням у польових умовах [45, 51]. 

Також для підвищення ефективності культивування непсихотропних 

конопель середньоєвропейського еколого-географічного типу, включаючи їх 

інбредні лінії, було запропоновано модифіковане живильне середовище. 

Експериментально було встановлено найкращий варіант модифікації середовища 

Мурасіге і Скуга, до якого внесено наступні зміни складових: 2400 мг/л (30 мМ) 

NH4NO3, 1768 мг/л (17,5 мМ) KNO3, 136 мг/л (1 мМ) KH2PO4, 34,72 мг/л (125 мкМ) 

FeSO4 · 7Н2О, комплексованого (хелатованого) EDTA-Na2, 12,36 мг/л (200 мкМ) 

Н3ВО3, комплексованої (хелатованої) гліцеролом – С3Н5(ОН)3, 0,05 мг/л (0,2 мкМ) 

CuSO4 · 5Н2О, 0,05 мг/л (0,2 мкМ) CoCl2 · 6Н2О, 5 мг/л аскорбінової кислоти 
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(вітамін С), 1 г/л активованого вугілля, 10–30 г/л глюкози, 8 г/л агару і вилучено 

нікотинову кислоту (вітамін РР) [4]. 

         

Рисунок 5.6 – Ріст мікроклонів конопель in vitro 

 

Таблиця 5.2 – Мінливість ознак висоти рослин і кількості міжвузлів 

мікроклонів залежно від умов культивування in vitro (сорт Гляна – чисельник, сорт 

Глесія – знаменник, 2017 р.) 

Варіант 

Ознаки 

висота рослин, см кількість міжвузлів, шт. 

через 30 діб через 45 діб через 30 діб через 45 діб 

MS 

безгормональне 

8,82 ± 0,743 

8,78 ± 0,538 

  9,88 ± 0,772 

12,67 ± 0,624 

5,6 ± 0,28 

4,7 ± 0,22 

6,0 ± 0,33 

5,8 ± 0,32 

MS + ГК3 0,4 мг/л, 

БК 4,0 мг/л 

9,44 ± 0,668 

9,87 ± 0,615 

12,50 ± 0,617 

13,11 ± 0,703 

4,5 ± 0,26 

5,6 ± 0,32 

6,3 ± 0,25 

7,5 ± 0,38 

tф 0,62 

1,33 

2,65 

0,47 

2,88 

2,32 

0,72 

3,42 

Примітка. t0,05 = 2,00, t0,01 = 2,66, t0,001 = 3,46. 

 

Порівняно з середовищем Мурасіге і Скуга, на пропонованому середовищі 

виявлено інтенсифікацію росту пагонів та мікроклонів конопель, зокрема 
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збільшення їх висоти на 35-ту добу культивування (10,83 і 13,72 см, 4,23 і 7,10 см), 

кількості міжвузлів (3,5 і 4,9 шт., 3,3 і 5,8 шт. відповідно), спостерігалася затримка 

переходу у генеративну фазу, збільшення маси калюсів, здатність до органогенезу 

за умови додавання фітогормонів екзогенного походження [4]. 

Запропонований спосіб забезпечує отримання і збереження in vitro цінного 

селекційного матеріалу конопель з насіння з низькою схожістю та життєздатністю, 

високий коефіцієнт їх розмноження, що прискорює селекційний процес, і 

використаний у практичній селекційній роботі із самозапиленими лініями. 

 

5.3 Вищеплення рослин конопель з аномальними ознаками внаслідок 

самозапилення 

 

5.3.1 Спектр і частота прояву аномальних ознак 

 

Уже зазначали, що інбридинг має важливе значення як аналізатор складових 

популяції перехреснозапильних рослин, оскільки потомства окремих 

самозапилених рослин уже в першому поколінні дають яскраву картину складного 

розщеплення за цілим рядом спадкових ознак рецесивного характеру. Досить часто 

деякі із рецесивних ознак, зазвичай подавлені домінантними, є летальними чи 

напівлетальними, що і пояснює з генетичної точки зору появу у потомстві 

самозапилених рослин дефективних, аномальних і нежиттєздатних форм. 

Форми конопель зі зміненими ознаками при застосуванні штучних мутагенів 

досліджено набагато глибше, ніж при самозапиленні, наприклад, М. Д. Мигаль, 

В. М. Рухленко в результаті застосування хімічних мутагенів нітрозоетилсечовини 

і нітрозометилсечовини отримали широкий спектр рослин зі зміненими ознаками: 

жовті рослини, рослини із жовтими верхівками, трилистими стебловими вузлами, 

сильно компактним суцвіттям, вузькими листовими пластинками, дрібними 

листками, маскулінізовані рослини, карликові рослини, рослини з двома парами 

справжніх листків, відмиранням точки росту стебла, статевими мозаїками, 

скручуваністю стебла, фасціацією стебла, роздвоєнням стебла, роздвоєнням 
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суцвіття, вузьким суцвіттям, деформацією листків, стерильністю [14]. 

Ми зосередили увагу на дослідженні особливостей зміни ознак рослин 

конопель, яка викликається самозапиленням, на прикладі сучасних 

високостабільних сортів. У потомстві самозапилених рослин конопель, як правило, 

проявляються різного роду зміни ознак, котрі можуть бути як спадковими 

(мутації), так і неспадковими (морфози, модифікації та фенокопії). Неспадкові 

зміни проявляються значно частіше. Загалом змінені форми можна розділити на дві 

групи – візуально видимі (морфологічні) і невидимі (внутрішні), що відображають 

стан змінених генетичних структур анатомічної будови стебла та фізіолого-

біохімічних процесів рослинного організму. При цьому простежується різний 

ступінь депресії в рості і розвитку рослин. 

Нами проведено аналіз рослин від першого до п’ятого поколінь, одержаних 

від самозапилення сортів Глухівські 58, Глесія і Золотоніські 15 і виявлено цілий 

спектр прояву змінених морфологічних ознак. Показано суттєві зміни в межах 

самозапилених ліній одного і того ж сорту, а також між самозапиленими лініями та 

вихідними формами. Спектр прояву змінених ознак нараховує 20 форм (рис. 5.7, 

табл. Ж.2,). 

 

               

Рисунок 5.7 – Приклади змінених ознак конопель, викликаних 

самозапиленням: роздвоєння стебла, фасціація стебла, деформація листків (зліва 

направо) 
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Більшість виявлених рослин зі зміненими ознаками не становлять інтересу 

для селекції, але вони можуть бути використані для збагачення генофонду колекції 

конопель, отримання матеріалу з відмінно новим генотипом, характеристики 

популяції за мутаційною та модифікаційною мінливістю, стабільністю і 

однорідністю за тією чи іншою ознакою або комплексом цінних господарських 

ознак, дослідження зчепленого успадкування з іншими ознаками тощо [18]. 

У самозапилених ліній сорту Глухівські 58 – це рослини з відмиранням точки 

росту, з відмиранням точки росту і наступним омолодженням (внаслідок чого 

формується у деяких особин до 7 верхівок суцвіття), роздвоєнням і розтроєнням 

суцвіття, рослини з дуже щільним суцвіттям чи розлогим суцвіттям (але не 

маскулінізованим) і відсутністю листків у ньому, хаотичним та кільчастим 

розміщенням гілочок різних порядків у суцвітті, загинанням суцвіття донизу, 

фасціацією і роздвоєнням стебла, жіночою та чоловічою стерильністю, 

інтерсексуальністю квіток, безстатеві особини, карлики. Як наслідок 

близькоспорідненого розмноження у цього сорту аномальні ознаки проявляються у 

великій кількості, що залежить від його генотипу, зокрема частоти мутантних генів 

у рецесивному (прихованому) стані, здатності утворювати нові мутації в 

генотиповому середовищі, яке виникає при інбридингу. 

У сорті Глухівські 58 (контроль) спектр змінених (аномальних) ознак значно 

менший. Виявлені рослини з відмиранням точки росту і наступним омолодженням, 

роздвоєнням суцвіття і стебла, фасціацією, хаотичним розміщенням гілочок у 

суцвітті, карликовістю. 

У самозапилених ліній сорту Глесія спектр прояву ознак суттєво менший за 

самозапилені лінії вищепроаналізованого сорту Глухівські 58. Виявлено рослини з 

відмиранням точки росту, розстроєнням і дуже щільним суцвіттям, хаотичним 

розміщенням гілочок різних порядків у суцвітті і ділянками без квіток, 

роздвоєнням стебла і чоловічою стерильністю.  

У популяції сорту Глесія (контроль) виявлено на одну змінену форму менше. 

У самозапилених ліній сорту Золотоніські 15 виявлені рослини з 

відмиранням точки росту і наступним омолодженням, роздвоєнням, розстроєнням і 
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щільним суцвіттям, хаотичним розміщенням гілочок у суцвітті, загинанням 

суцвіття донизу, фасціацією і роздвоєнням стебла, деформацією листків (дана 

ознака виявлена лише в даному сорті і його інбредних лініях), жіночою і чоловічою 

стерильністю, інтерсексуальними квітками і взагалі відсутністю квіток (безстатеві 

рослини). 

У сорту Золотоніські 15 (контроль) спостерігали прояв рослин з відмиранням 

точки росту, фасціацією стебла, трилистими стебловими вузлами, деформацією 

листків і чоловічою стерильністю. Всього обліковано п’ять змінених форм. 

Наявність зміни ознак у вихідних форм свідчить про те, що вони 

зустрічаються і в звичайних природних умовах, але значно меншою мірою. При 

чому це стосується насамперед неспадкових змін. Крім того, наявність змінених 

ознак у контрольних варіантах пов’язана перш за все з тим, що насіння їх 

вирощено в селекційному розсаднику, у якому певною мірою проявляється 

споріднене розмноження через доволі обмежену кількість особин популяції. 

Різні змінені ознаки характеризувалися неоднаковою частотою їх 

фенотипового прояву. За середніми даними по досліджуваних трьох сортах вона 

коливалася від менш ніж 0,01 (відсутність залистяності суцвіття) до 0,24% 

(карликовість). Медіанну частоту (на рівні 0,11–0,12%) мали ознаки «рослини з 

відмиранням точки росту і наступним омолодженням», «деформація листків» та 

«чоловіча стерильність». При цьому велику кількість аномальних рослин виявлено 

через сорт Глухівські 58 і його самозапилені лінії, які мають значну частку 

карликових рослин, що спонтанно вищеплюються у популяції. 

Дослідження показують, що поява аномальних рослин особливо у першому 

поколінні від самозапилення проявляється значно частіше, ніж у вільно 

розмножуваній популяції, а в процесі близькоспорідненого розмноження кількість 

рослин зі зміненими ознаками поступово зменшується. Так, у вихідної форми – 

сорті Глухівські 58 – сумарна частота їх прояву становила 1,89%, у І1 відбулось 

збільшення цього показника більш ніж удвічі – 4,43%, потім спостерігали 

зменшення – 3,36 у І2, 2,85 у І3, 2,61 у І4 й 0% у І5. У самозапилених ліній сорту 

Глесія частота становила 1,92, 0,22, 0,29, 0 і 0%, у самозапилених ліній сорту 
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Золотоніські 15 – 3,59, 2,15, 2,22, 1,44 і 0% відповідно (рис. 5.8). Таким чином, 

самозапилення дозволяє позбутися у селекційному матеріалі небажаних для 

селекціонера і шкідливих для рослин ознак. З метою створення нового вихідного 

матеріалу методом гібридизації доцільно залучати самозапилені лінії конопель, 

починаючи з І4–І5. 

     Глухівські 58                       Глесія                   Золотоніські 15

покоління від самозапилення різних сортів
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Рисунок 5.8 – Частота прояву змінених ознак в процесі самозапилення (2008–

2015 рр.) 

 

Помітної закономірності залежності між кількістю змінених форм, 

викликаних самозапиленням рослин, і статевими типами однодомних конопель 

(точніше, який статевий тип нагадує за габітусом аномальна рослина) не 

установлено. Виявлено лише окремі тенденції, які полягають у тому, що зміна 

ознак, крім домінуючого статевого типу – ОФМ, у значній мірі характерна для 

рослин ОФП і в певній мірі ФП, яких у популяції чи першому поколінні 

самозапилених рослин досліджуваних сортів не так і багато. Розтроєння суцвіття 

взагалі частіше зустрічається у рослин ОФП, а чоловіча стерильність – в однаковій 

мірі у ОФМ, СОФР, ОФП, ФП. Жіноча стерильність найбільше проявляється у 

рослин МОК. Загалом змінені форми розподіляються в межах усіх статевих типів, 

але в різній кількості, а точніше, в залежності від вибірки певного статевого типу в 

популяції вихідного сорту [18]. 
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Таким чином, серед виявлених змінених форм більшість з них не мають 

селекційної цінності, проте представляють теоретичний інтерес. З практичної 

точки зору заслуговують на увагу рослини з ознаками чоловічої стерильності з 

метою вивчення їх у напрямі установлення факту успадкування ознаки – генного 

чи цитоплазматичного вона типу. Заслуговують на дослідження рослини з 

компактним типом суцвіття як вихідного матеріалу на підвищення насіннєвої 

продуктивності і зниження ступеня осипання насіння, що, наприклад, 

спостерігається у сорту дводомних конопель Єрмаківські місцеві. Карликові 

рослини приваблюють як об’єкт дослідження первинних і вторинних ознак статі в 

контексті виявлення особливостей статевого поліморфізму та еволюційного 

розвитку роду Cannabis L., а також створення низькорослих форм з високою 

насіннєвою продуктивністю. Описані змінені форми одержані лише із залученням 

трьох сортів. Звичайно, мутацій може бути значно більше і з якісно різноманітним 

проявом ознак при використанні більшої кількості вихідних форм. 

 

5.3.2 Біологія ознаки карликовості 

 

Уперше у самозапилених ліній сорту Глухівські 58, а пізніше і в селекційних 

сім’ях даного сорту, нами знайдено нову спадкову (мутантну) форму карликових 

рослин [19, 24, 34, 38, 48]. Карликові рослини відрізняються від нормально 

розвинених (рис. 5.9) рядом біологічних ознак, вони можуть бути використані для 

збагачення генофонду колекції конопель, отримання матеріалу з відмінно новим 

генотипом. Для багатьох сільськогосподарських культур, особливо злакових, 

створення низькорослих (карликових) форм – досить актуальний і пріоритетний 

напрям селекції. Для конопель дана проблема є новою, вона викликана 

виробничими потребами у створенні сортів насіннєвого напряму використання з 

низькорослим стеблостоєм, а дослідження карликових мутантів має більше 

теоретичне значення, тому було здійснено всебічне вивчення біологічних ознак 

таких рослин та з’ясування генетичної природи карликовості [19, 24, 34, 38, 48]. 
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1                                                               2 

Рисунок 5.9 – Карликова рослина (1) самозапилених ліній конопель сорту 

Глухівські 58 у порівннянні з нормально розвиненою (2) 

 

Фітогормони відіграють важливу функцію регуляції життя кожної рослини 

на всіх її етапах онтогенезу, від формування зародка насінини, включаючи її 

проростання, ріст, розвиток, плодоношення, і, нарешті, до старіння особини та 

відмирання [8, 52]. Однією з таких фізіологічно активних речовин є фітогормон 

гіберелін, який належить до дитерпеноїдів складної будови. Гіберелін А1 активує 

ріст стебла у висоту, інші форми гіберелінів активують ріст стебла лише тому, що 

перетворюються у рослині в А1. У результаті штучної дії гібереліном можна 

отримати рослини-гіганти. У біосинтезі даних гормонів бере участь велика 

кількість ферментів, які кодуються певними генами. У випадку, коли мутації у цих 

генах порушують біосинтез А1, такі рослини стають карликовими [9]. 



270 

Встановлено, що велика роль у створенні нових низькорослих (карликових) 

сортів зернових культур з міцним стеблом, стійкістю проти полягання та високою 

врожайністю належить саме мутації генів, відповідальних за передачу у рослині 

сигналу фітогормону гібереліну [9]. Навіть незначні зміни в молекулі А1 приводять 

до втрати сполукою гормональної активності. Структура молекули повинна 

відповідати жорстким вимогам, щоб бути впізнаною своїм рецептором і утворений 

в результаті цього гормон-рецепторний комплекс передав би прийнятий сигнал 

далі, що у підсумку привело б до включення генів, експресія яких повинна 

забезпечити активацію росту стебла [9]. 

Карликові мутанти культурних рослин О. Н. Кулаева [9] ділить на:                  

1) мутантів, карликовість яких долається при обробці гібереліном – це мутанти з 

перерваним процесом синтезу гіберелінів у результаті мутації одного з ферментів 

біосинтетичного шляху; 2) мутантів, карликовість яких не долається при дії на 

рослини гібереліну – це мутанти з порушенням в системі сприйняття і передачі 

гормонального сигналу. Саме останній тип мутацій важливий для створення нових 

форм рослин. Гени, які кодують білки, що втратили повністю чи частково 

чутливість до гіберелінового сигналу і репресують включення гібереліном 

генетичних програм росту стебла, отримали назву генів карликовості [9]. Доведено 

і можливість виділення генів карликовості та введення їх у геном високорослих 

рослин у складі генетичних конструкцій [54, 55]. 

У конопель посівних також можливе вищеплення спадкових карликових 

форм. Н. Д. Мигаль, Е. И. Бородина відмітили взаємозв’язок ознаки чоловічої 

стерильності з карликовістю рослин конопель у лінії ЮСО-1Л3 як наслідок 

плейотропної дії гена ms [12, 13], зокрема були виявлені ранньостиглі і 

пізньостиглі карлики, які відрізнялися між собою альтернативними ознаками, 

описано окремі їх морфологічні особливості, динаміку росту, формування ознак 

статі тощо. Ранньостиглі карлики, крім габітусу, відрізнялись від пізньостиглих 

відсутністю жіночих рослин і наявністю значного відсотка інтерсексів та 

безстатевих форм. Автори припустили, що ознака ранньостиглої карликовості 

детермінована рецесивною мутацією (нормально розвинені рослини мають генотип 
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NN і Nn, карликові – nn), ознака пізньостиглості карликів – більш складною 

взаємодією генів. Карлики мали високий ступінь загибелі в процесі онтогенезу. 

Нами вперше виявлено нову форму карликових рослин, які були 

пізньостиглими і не пов’язані з плейотропною дією генів чоловічої стерильності. 

Ознака карликовості виявилася спадковою, вона стійко проявлялася у потомстві 

окремих рослин, у самозапилених ліній до 3–4-го поколінь, у внутрішньосортових 

та міжсортових гібридів. Зазначену форму карликових рослин можна виявити вже 

на ранніх стадіях онтогенезу. До 3–4-х пар справжніх листків карлики за габітусом 

і висотою майже не відрізняються від інших рослин конопель. Видимі відмінності 

починають проявлятися згодом, коли спостерігається відставання у рості і 

розвитку. У фазі бутонізації вони вже досить суттєві: висота карликів у 1,92 (площа 

живлення рослин 30 х 5 см) і 1,62 разу (50 х 10 см) менша від висоти нормально 

розвинених рослин. До фази цвітіння і дозрівання ця різниця збільшилася більше, 

ніж у 3 рази (табл. 5.3). Цвітіння карликових рослин у роки досліджень наступало 

лише 20.07–08.08, на відміну від решти рослин, у яких воно спостерігалося 22.06–

09.07, і продовжувалося до 18.09–31.09, коли у нормально розвинених рослин вже 

давно наступила фаза біологічної стиглості. Вегетаційний період індивідуальних 

карликових рослин був досить тривалим, а саме – 117–142 доби, порівняно з 

періодом вегетації 95–128 діб нормально розвинених особин [19, 24]. 

У період формування 1–3-х пар листків стебло у карликів тонке, у фазу 

бутонізації – початку цвітіння помітно потовщується. Листки менші за розмірами 

від нормальних, але мають звичайну кількість часток листкової пластинки. Обрис 

країв листкових пластинок пильчастий, характеризуються різко вираженими 

зазубринками. Листки темно-зеленого кольору і розміщуються по всій довжині 

стебла, майже не опадають до фази біологічної стиглості, хоча ці рослини і 

знаходяться у нижньому ярусі стеблостою в умовах значного затінення. Міжвузля 

дуже вкорочені, але кількість листків приблизно така, як і у нормально розвинених 

рослин. Суцвіття карликів щільне, насіння формується поодиноко. Вивчення 

мінливості морфологічних, технологічних ознак та насіннєвої продуктивності 

нормально розвинених та карликових рослин (табл. 5.4) показало наступне: за 
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такими ознаками, як загальна і технічна довжина, довжина суцвіття, діаметр 

стебла, маса стебла і волокна, вміст волокна, маса насіння, кількість насінин, 

карликові рослини у декілька разів поступаються нормально розвиненим. За 

кількістю міжвузлів, довжиною листка, довжиною і шириною середньої частки 

листка, шириною листка поступаються на достовірному рівні, а за кількістю часток 

листкової пластинки суттєвої різниці не мають (7,6 і 7,5 шт.). Отже, карликова 

рослина нагадує ніби у зменшеному вигляді нормально розвинену особину 

конопель [19, 24]. 

 

Таблиця 5.3 – Динаміка росту карликових і нормально розвинених рослин 

(середнє, 2010–2012 рр.) 

Фаза розвитку 

рослин 

Площа 

живлення, см 

Середня висота рослин, см 
Різниця за 

висотою, разів карликових 
нормально 

розвинених 

3 пари листків 30 х 5 18,6   19,1 1,03 

50 х 10 18,1   20,1 1,11 

бутонізація 30 х 5 39,6   76,2 1,92 

50 х 10 50,7   82,4 1,62 

цвітіння 30 х 5 52,3 177,9 3,40 

50 х 10 73,4 207,5 2,83 

дозрівання 30 х 5 57,2 192,1 3,36 

50 х 10 83,4 241,2 2,89 

 

Карликові рослини конопель потребують всебічного вивчення, зокрема 

доцільним є дослідження анатомічної будови поперечного зрізу стебла як 

волокниста культура. Ми встановили особливості анатомічної будови стебел 

карликів, порівнявши його з нормально розвиненими рослинами типового 

низьковолокнистого сорту Єрмаківські місцеві та типового високоволокнистого 

сорту Глухівські 48 [48]. 
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Таблиця 5.4 – Мінливість селекційних ознак карликових і нормально 

розвинених рослин конопель (середнє, 2009–2011 рр.) 

Ознаки 

Нормально розвинені 

рослини 
Карликові рослини 

х  ± s х  V, % х  ± s х  V, % 

Загальна довжина, см 187,1    ±   3,84 11,2 44,3   ± 2,42 *** 30,7 

Технічна довжина, см 143,0    ±   3,23 12,3 33,2   ± 1,94   *** 32,8 

Довжина суцвіття, см   44,2    ±   3,10 38,7 11,2   ± 1,17   *** 59,0 

Діаметр стебла, мм     7,61  ±   0,227 16,0   3,21 ± 0,203 *** 36,0 

Кількість міжвузлів, шт.   11,0    ±   0,26 12,8   8,7   ± 0,37   *** 22,7 

Довжина листка, см   18,98  ±   0,525 15,3 13,38 ± 0,710 *** 29,2 

Довжина середньої частки, см   15,78  ±   0,395 13,6 10,15 ± 0,445 *** 24,5 

Ширина листка, см   13,40  ±   0,510 20,7 10,34 ± 0,485 *** 27,0 

Ширина середньої частки, см     1,87  ±   0,080 23,2   1,34 ± 0,060 *** 24,3 

Кількість часток листка, шт.     7,6    ±   0,195 13,8   7,5   ± 0,23 16,9 

Маса стебла, г   14,08  ±   0,945 36,4   1,65 ± 0,126 *** 40,3 

Маса волокна, г     4,30  ±   0,276 34,8   0,26 ± 0,024 *** 58,9 

Вміст волокна, %   30,79  ±   0,636 11,3 14,19 ± 0,592 *** 24,5 

Маса насіння з рослини, г     4,06  ±   0,455 67,8   0,82 ± 0,035 *** 37,6 

Кількість насінин, шт. 247,7    ± 27,545 66,9 48,4   ± 2,36   *** 36,3 

Примітка. *** – істотно на рівні значущості 0,001. 

 

Первинні елементарні волокна карликових рослин у тангентальному 

напрямку мали значно менші розміри клітин (довжину, ширину) порівняно з 

первинними волокнами типових високорослих рослин. Так, довжина і ширина 

клітин первинних елементарних волокон становила 20,23 х 12,29 мкм, що є 

меншим у порівнянні з розмірами таких клітин у сорту Єрмаківські місцеві (на 27,0 

і 37,6%) та Глухівські 48 (на 39,6 та 42,3%). Клітини первинних волокон у 

радіальному напрямку рослин-карликів (22,99 х 13,24 мкм) також 

характеризувалися істотно меншими параметрами, порівняно з нормально 
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розвиненими рослинами (табл. 5.5). Розміри клітин вторинних елементарних 

волокон в стеблах карликових рослин були також значно меншими (різниця 

достовірна) [48]. 

 

Таблиця 5.5 – Порівняльна характеристика розмірів клітин елементарних 

волокон нормально розвинених та карликових рослин конопель (середнє, 2009–

2010 рр.) 

Тип рослини 

П
о
к
аз

н
и

к
 

Д
іа

м
ет

р
, 

ст
еб

л
а,

 м
м

 Розміри клітин елементарних волокон, мкм 

первинних вторинних 

тангентальний 

напрямок 

радіальний 

напрямок 

довж. шир. довж. шир. довж. шир. 

Низьковолокниста 

х  4,80 27,72 19,71 30,29 19,92 – – 

s х  0,07 0,45 0,26 0,64 0,28 – – 

V, % 3,6 14,4 11,6 18,8 12,7 – – 

Високоволокниста 

х  5,00 33,5 21,30 39,30 22,90 22,00 14,10 

s х  0,09 0,40 0,25 0,35 0,33 0,35 0,27 

V, % 4,6 10,8 11,2 7,6 12,8 13,6 15,7 

Карликова 

х  2,91 20,23 12,29 22,99 13,24 14,73 8,24 

s х  0,25 0,96 0,68 1,13 0,71 0,72 0,49 

V, % 26,9 14,9 17,6 15,6 17,0 15,4 18,8 

Р1–3 * * * * *   

Р2–3 * * * * * * * 

Примітки (тут і в табл. 5.6–5.8): 

1. Довж. – довжина, шир. – ширина. 

2. * – істотно на рівні значущості 0,05. 

 

Шар первинного волокна у карликових рослин становив 97,14 мкм. У 

порівнянні з високоволокнистими рослинами він виявився на 50,1% меншим. При 

цьому товщина шару первинних елементарних волокон карликових рослин 

високоволокнистого сорту Глухівські 58 та нормально розвинених рослин 

низьковолокнистого сорту конопель Єрмаківські місцеві (90,84 мкм) були 

приблизно однаковими. Анатомічна будова стебел карликових рослин 
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характеризувалась наявністю шару вторинних елементарних волокон, показники 

якого знаходяться на рівні рослин сорту Глухівські 48 – 40,00 мкм. У 

низьковолокнистого ж сорту конопель Єрмаківські місцеві шар вторинних 

елементарних волокон на даній частині стебла був відсутнім. Шар загального 

волокна в стеблах карликових рослин сорту Глухівські 58 становив 137,07 мкм, 

тобто на 41,4% поступався за даною ознакою нормально розвиненим рослинам 

сорту Глухівські 48. У зв’язку з відсутністю в стеблах рослин низьковолокнистого 

сорту Єрмаківські місцеві вторинних волокон, нормально розвинені рослини 

низьковолокнистого сорту конопель значно (на 52,3%) за товщиною шару 

загального волокна поступався карликовим рослинам. Товщина деревини у 

карликів сорту Глухівські 58 становила 462,12 мкм, що на 46,9 та 44,8% відповідно 

менше, порівняно з товщиною деревини у нормально розвинених рослин. У даному 

випадку значну роль відіграв діаметр стебла (табл. 5.6) [48]. 

З метою проведення більш детального аналізу анатомічної будови 

поперечного зрізу стебел карликових рослин з кожного індивідуального стебла 

зробили зрізи на рівні другого (ІІ) та четвертого (IV) міжвузлів (табл. 5.7). 

Зазначимо, що за розмірами клітин первинних елементарних волокон в 

тангентальному напрямку у зонах ІІ та IV міжвузлів істотної різниці не 

спостерігалося. Клітинам первинних елементарних волокон в радіальному 

напрямку властиві приблизно однакові показники довжини та ширини клітин. 

Клітини первинних і вторинних елементарних волокон наявні тільки в зрізах 

стебел, зроблених на рівні ІІ міжвузля. Порівняно з клітинами первинних 

елементарних волокон, клітини вторинних мали значно менші розміри 

(показниками довжини та ширини). Однак, в стеблах карликових рослин конопель 

на рівні IV міжвузля шар вторинних елементарних волокон виявився відсутнім. 

Лише в стеблах окремих рослин-карликів спостерігались вкраплення поодиноких 

клітин вторинних елементарних волокон в тканині луб’яної паренхіми. Шар 

первинних елементарних волокон в стеблах рослин-карликів на рівні IV міжвузля 

виявився на 7,7 % меншим, порівняно з зоною ІІ міжвузля (табл. 5.8) [48]. 
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Таблиця 5.6 – Порівняльна характеристика товщини шарів елементарних 

волокон та деревини нормально розвинених та карликових рослин конопель 

(середнє, 2009–2010 рр.) 

Тип рослини 

П
о
к
аз

н
и

к
 Середня товщина шару елементарних 

волокон, мкм 

Середня 

товщина 

деревини, 

мкм 
первинних вторинних 

загального 

волокна 

Низьковолокниста 

х  90,84 – 90,84 837,63 

s х  2,31 – 2,31 9,82 

V, % 23,0 – 23,0 10,5 

Високоволокниста 

х  194,00 40,00 234,00 871,00 

s х  4,05 0,75 4,80 11,03 

V, % 19,0 17,1 18,1 11,4 

Карликова 

х  97,14 39,98 137,07 462,12 

s х  6,91 5,48 10,46 58,69 

V, % 22,5 43,3 24,1 40,2 

Р 1–3   * * 

Р 2–3 *  * * 

 

Таблиця 5.7 – Особливості розмірів клітин елементарних волокон різних зон 

стебел карликових рослин конопель (середнє, 2009–2010 рр.) 

Зона стебла, в якій 

зроблено зріз 

П
о
к
аз

н
и

к
 

Д
іа

м
ет

р
, 

ст
еб

л
а,

 м
м

 Розміри клітин елементарних волокон, мкм 

первинних вторинних 

тангентальний 

напрямок 

радіальний 

напрямок 

довж. шир. довж. шир. довж. шир. 

ІІ міжвузля 

х  2,91 20,23 12,29 22,99 13,24 14,73 8,24 

s х  0,24 0,96 0,68 1,13 0,71 0,72 0,49 

V, % 26,9 14,9 17,6 15,6 17,0 15,4 18,8 

IV міжвузля 

х  2,74 21,38 12,97 22,72 13,18 – – 

s х  0,21 1,01 0,75 0,95 0,65 – – 

V, % 24,1 14,9 18,3 13,3 15,6 – – 

 

Крім того, на рівні IV міжвузля в шарі первинних елементарних волокон 

пучки чітко диференціювалися, а проміжки між пучками волокон були заповнені 

клітинами корової паренхіми. У зв’язку з повною відсутністю шару клітин 
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вторинних елементарних волокон в зрізах стебел на рівні IV міжвузля, порівняно зі 

зрізами, зробленими на рівні ІІ міжвузля, шар загального волокна виявився на 

29,0 % тоншим. Показники даної ознаки в зрізах з різних ділянок стебел (ІІ та IV 

міжвузля) становили 137,07 та 97,28 мкм відповідно. Показники товщини деревини 

в зрізах стебел карликових рослин сорту Глухівські 58 на рівні ІІ та IV міжвузлів 

становлять 462,12 та 335,98 мкм відповідно. В ділянці стебла на рівні IV міжвузля 

деревина була на 29,0% тоншою у порівнянні із зоною ІІ міжвузля [48]. 

 

Таблиця 5.8 – Особливості товщини шарів елементарних волокон та 

деревини різних зон стебел карликових рослин конопель (середнє, 2009–2010 рр.) 

Зона стебла, в якій 

зроблено зріз 

П
о
к
аз

н
и

к
 Середня товщина шару елементарних 

волокон, мкм 

Середня 

товщина 

деревини, 

мкм 
первинних вторинних 

загального 

волокна 

ІІ міжвузля 

х  97,14 39,98 137,07 462,12 

S х  6,91 5,48 10,46 58,69 

V, % 22,5 43,3 24,1 40,2 

IV міжвузля 

х  89,70 – 97,28 335,98 

S х  8,04 – 10,26 22,56 

V, % 28,3 – 33,3 21,2 

Р   * * 

 

Отже, карликові рослини за анатомічною будовою волокнистого шару на 

поперечному зрізі стебла відрізняються від типових високоволокнистих рослин, 

але луб’яні структури у повній мірі забезпечують провідну функцію та механічну. 

У анатомічній будові стебел карликів, на відміну від нормально розвинених 

рослин, можна відмітити наступне: клітини первинних елементарних волокон дуже 

дрібні, тонкостінні, невиповнені, неправильної форми. Шар первинного волокна у 

карликових рослин на 50,1% менший порівняно з нормально розвиненими 

рослинами, а товщина деревини – на 46,98% менша. Товщина шару вторинного 

волокна знаходиться на рівні типових рослин високоволокнистого сорту (у 

низьковолокнистого сорту Єрмаківські місцеві він взагалі відсутній) [48]. 
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Карликовим рослинам конопель, як і всім сучасним сортам, притаманний 

статевий поліморфізм. У статевій структурі популяцій сучасних сортів однодомних 

конопель переважала ОФМ, не виняток становить і сорт Глухівські 58, зокрема 

серед нормально рослин кількість цього статевого типу в різні роки коливалася в 

межах 74,5–89,3%, у середньому за 2009–2013 рр. даного статевого типу 

проявилося 84,7%. Такі статеві типи, як СОФР, ОФП, ФП і ПОК, представлені 

незначною кількістю. Домінуючим статевим типом карликових рослин конопель 

також була ОФМ. Її кількість коливалася в межах 46,1–73,5%, а у середньому за 

5 років спостережень становила 59,3%, що значно менше від нормально 

розвинених особин. Порівняно з останніми, серед карликових рослин цього сорту 

відмічено деяке збільшення кількості СОФР (12,8 порівняно з 11,1%) і ПОК (1,6 

порівняно з 0,1%), суттєве – ОФП та ФП (20,7 порівняно з 3,6 і 4,5 порівняно з 

0,5% відповідно). У окремі роки проявився такий статевий тип, як МОК (у 

середньому 1,2%) (табл. 5.9). Діапазон варіації вмісту досліджуваних статевих 

типів помітно вищий у карликових форм. Серед карликових рослин відмічено і 

прояв чоловічої стерильності (у 85 з проаналізованих 256 особин), що заслуговує 

окремої уваги. Нами встановлено, що кількість статевих типів чоловічостерильних 

карликових рослин аналогічно зростає у послідовності: ОФМ (17,6%), СОФР 

(23,5%), ОФП (27,1%), ФП (31,8%) [34]. 

Співвідношення маточкових і тичинкових квіток у суцвітті конопель 

залежить від балансу генетичних факторів жіночої і чоловічої статі AG-комплексу 

в онтогенезі рослини. У стерильних форм цей баланс частково порушується. 

Депресія у рості та розвитку суцвіття, викликана плейотропною дією гена ms, 

посилюється з віком рослини, в результаті чого фактор G подавлюється у більшій 

мірі, ніж фактор А. У чоловічостерильних особин жіночі квітки або закладаються у 

меншій кількості, або вони зовсім не з’являються. Така дія гена ms приводить до 

того, що серед чоловічостерильних рослин однодомних конопель збільшується 

кількість ОФП та ФП у порівнянні з ОФМ та СОФР [12, 13]. 

Карликовість у популяції досліджуваного сорту не є наслідком плейотропії 

гена чоловічої стерильності, оскільки серед нормально розвинених особин 
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чоловічостерильні форми відсутні, а наявні вони лише серед карликових. 

Припускаємо, що у даному випадку має місце інший генетичний механізм 

формування ознаки стерильності [34]. 

 

Таблиця 5.9 – Статева структура карликових і нормально розвинених рослин 

конопель лінії сорту Глухівські 58 

Рік Об’єм 

вибірки, 

шт. 

Співвідношення статевих типів, % 

МОК ОФМ СОФР ОФП ФП ОМР ПОК 

Нормально розвинені рослини 

2009 252 0 89,3   7,1    2,4    0,8 0    0,4 

2010 148 0 87,2 11,5    1,3 0 0 0 

2011 209 0 85,6   9,6    3,8    1,0 0 0 

2012   62 0 87,1 12,9 0 0 0 0 

2013 145 0 74,5 14,5  10,3    0,7 0 0 

х  0 84,7 11,1    3,6    0,5 0    0,1 

R – 14,8   7,4  10,3    1,0 –    0,4 

Карликові рослини 

2009   24 0 62,5   4,2  25,0    4,2 0    4,1 

2010   31 0 58,1   9,7  25,8    6,4 0 0 

2011 150    2,1 73,5 10,5  13,5    0,4 0 0 

2012   25 0 56,0 24,0  16,0    4,0 0 0 

2013 26    3,8 46,1 15,4  23,1    7,8 0    3,8 

х     1,2 59,2 12,8  20,7    4,5 0    1,6 

R    3,8 27,4 19,8  12,3    7,4 –    4,1 

Примітка. R – розмах варіації (R = х  max – х  min). 

 

Карликові рослини досліджуваного матеріалу майже не містять 

канабіноїдних сполук, у 3,2% проаналізованих рослин вміст основних компонентів 

(КБД, ТГК та КБН) знаходився на рівні 0,25–2 балів за даними ТШХ (що є суттєво 
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нижчим за дозволені законодавством норми); у 3,2% – наявні лише 0,25–1 бал КБД, 

у 1,6% – 1 бал КБД і 0,25 балу КБН, а у 92,0% особин всі три сполуки були 

відсутніми. 

Наступним етапом наших досліджень стало встановлення генетичної 

природи карликовості. У потомстві карликових рослин за умови їх вільного 

перезапилення з нормально розвиненими особинами цього ж селекційного 

матеріалу (вони часто мають недорозвинені чоловічі квітки і стерильний пилок, 

тому ймовірність самозапилення досить мізерна), або ж іншими сортами конопель 

при відсутності просторової ізоляції відбувається розщеплення – наявні як 

карликові рослини, так і особини з нормальною висотою. Достовірно можемо 

стверджувати, що проміжного успадкування висоти рослин не спостерігається. Як 

видно з графічного зображення ранжирування потомства карликової рослини за 

висотою, наявне чітке розмежування ознак, графіки не перекриваються (рис. 5.10) 

[24], тому ознака цього типу карликовості успадковується по типу якісних, а не 

кількісних. 

Матеріалом для подальших досліджень слугували нормально розвинені 

рослини зі стабільних селекційних сімей і ліній сорту однодомних конопель 

Глухівські 58, які не вищеплювали або вищеплювали найменшу кількість 

карликових особин та карлики з ліній з високою їх часткою. Прослідковано 

успадкування ознак у F1 карликові рослини / нормально розвинені рослини та F2, 

отриманому в результаті самозапилення гібридів F1. Облік карликових рослин 

починали з появи 1–2-ї пари справжніх листків і завершували до початку 

бутонізації. Рання діагностика карликових особин потрібна тому, що їм 

притаманний високий ступінь загибелі на різних етапах онтогенезу і до біологічної 

стиглості таких рослин залишається менша кількість. 

Рослини F1, отримані в результаті схрещування карликових особин з 

нормально розвиненими, були одноманітними за нормальною висотою. Таким 

чином, ознака «нормально розвинені рослини за висотою» є домінантною. 

Розщеплення за цією ознакою у F2 не відповідало 3 : 1, а було 13 : 3, що свідчить 

про дигенний контроль даної ознаки (сума одиниць співвідношення: 13 + 3 = 16). 
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Проведений гібридологічний аналіз F2 та попередні дослідження про відсутність 

проміжного успадкування (досліджувана ознака успадковується по типу якісних) 

дозволяють висунути гіпотезу про відмінності між батьківськими формами за 

двома генами, які взаємодіють за типом рецесивного епістазу. Різниця між 

фактичним розщепленням і очікуваним теоретичним у співвідношенні 13 

нормально розвинених : 3 карликових форм є достовірною у 11-ти гібридних 

комбінаціях з 13-ти (табл. 5.10) [38]. 

2011 р. 

2012 р. 

Рисунок 5.10 – Висота рослин (см) потомства карлика по ранжиру 

 

Епістаз – тип взаємодії неалельних генів, при якому один ген здатен 

пригнічувати дію іншого (епістатичний – ген, який пригнічує, гіпостатичний – ген, 

дія якого пригнічується) [2, 3, 6]. Епістатична взаємодія генів за своїм характером 

протилежна комплементарній взаємодії: фермент, який утворюється під контролем 

одного гена, повністю пригнічує чи нейтралізує дію іншого ферменту, який 

контролюється іншим геном. При рецесивному епістазі спостерігається наявність 
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гена-супресора (прийнято позначати su), який пригнічує прояв рецесивного алеля 

іншого гена. У цьому випадку рецесивний (мутантний) фенотип проявляється лише 

на фоні домінантного супресора і у результаті розщеплення у F2 на 13 особин 

дикого типу (нормально розвинені рослини конопель) приходиться три мутантних 

(карликових), а не навпаки, коли при домінантному епістазі на 13 мутантних 

особин приходиться три форми дикого типу [2, 3, 6]. 

 

Таблиця 5.10 – Гібридологічний аналіз розщеплення F2 на нормально 

розвинені і карликові рослини (13 : 3) (2012–2013 рр.) 

№ гібридної 

комбінації 

(ділянки) 

Співвідношення 

нормально розвинені : карликові рослини 

χ
2
 Р 

фактичне очікуване 

178 251 : 64 255,9 : 59,1 0,500 0,25–0,50 

179 117 : 24 114,6 : 26,4 0,268 0,50–0,75 

180 140 : 39 145,4 : 33,6 1,068 0,25–0,50 

163 204 : 45 202,3 : 46,7 0,076 0,75–0,95 

164 160 : 40 162,5 : 37,5 0,205 0,50–0,75 

165 132 : 29 130,8 : 30,2 0,059 0,75–0,95 

166 123 : 28 122,7 : 28,3 0,004 0,95 

167 108 : 24 107,2 : 24,8 0,032 0,95–0,99 

168 344 : 87 350,2 : 80,8 0,586 0,25–0,50 

584 46 : 2 39,0 : 9,0 6,700 > 0,01 

585 39 : 8 38,2 : 8,8 0,090 0,75–0,95 

586 55 : 5 48,8 : 11,2 4,220 0,01–0,05 

587 35 : 7 34,1 : 7,9 0,126 0,50–0,75 

Всього 1754 :402  1751,8 : 404,2 0,015 0,50–0,75 

Примітка. χ
2

 05 = 3,84. 

 

Позначимо: N – домінантний ген, який визначає нормально розвинені за 

висотою рослини конопель, n – рецесивний алель, який визначає ознаку 
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карликовості, при повному домінуванні N над n. Крім того, su
+
 – не заважає прояву 

гена n, su – супресор, що стримує прояв гена n. Генотипи нормально розвинених за 

висотою рослин – NNsu
+
su

+
, NNsu

+
su, Nnsu

+
su

+
, Nnsu

+
su, NNsusu, Nnsusu, nnsusu, 

генотипи карликових рослин – nnsu
+
su

+
, nnsu

+
su. У нашому дослідженні F1 – 

дигетерозиготи Nnsu
+
su. Батьківські форми повинні мати генотипи nnsu

+
su

+
 для 

карликової рослини і NNsusu для нормально розвиненої. Схематично розщеплення 

і фенотипові радикали мають наступний вигляд: 

Р ♀ карликові рослини / ♂ нормально розвинені рослини 

nnsu
+
su

+
                                   NNsusu 

↓ 

F1 нормально розвинені рослини 

Nnsu
+
su 

↓ 

F2 13 нормально розвинені рослини : 3 карликові рослини 

9 N_su
+
_ : 3 N_susu : 1 nnsusu                3 nnsu

+
_ 

За умови вільного перезапилення у потомствах окремих рослин 

спостерігається різна частота прояву карликовості. Так, серед проаналізованих у 

2010 р. 48 сімей у 18 з них (1177 особин, 37,5%) виявлено карликові рослини з 

частотою появи від 2,00 % до 13,33 %, серед досліджуваної у 2011 р. 41 сім’ї у 11 з 

них (2047 особин, 26,8%) виявлено карликові рослини з частотою появи від 0,40 % 

до 12,50 %, серед проаналізованих у 2014 р. 32 сімей у 18 з них (2697 особин, 

56,25%) виявлено карлики з частотою появи від 0,52 % до 10,48 % (табл. 5.10). 

Значний розмах варіації кількості карликових рослин, можливо, пояснюється 

наявністю прямої мутації алеля N в рецесивний алель n (N → n), що має 

неоднакову частоту. Слід зазначити, що гени можуть мати і різну пенетрантність 

(кількісний показник фенотипової мінливості прояву гену). Однак ці тези 

потребують подальшого вивчення і обґрунтування [38]. 

 

 

 



284 

Таблиця 5.10 – Частота прояву карликовості в окремих сім’ях конопель 

Рік 

Кількість 

проаналізованих 

сімей, шт. 

Кількість сімей, у 

яких виявлено 

карликові рослини, % 

Частота прояву 

карликовості, % 

Min–Max  

2010 48 37,5 2,00–13,33 

2011 41 26,8 0,40–12,50 

2014 32 56,2 0,52–10,48 

 

Ознака карликовості може бути використана як маркерна для визначення 

походження селекційного матеріалу (родоводу). Так, карликові особини 

вищеплювалися у сортолінійних, лінійносортових і міжлінійних гібридів різних 

поколінь, де однією з вихідних форм був сорт Глухівські 58 чи його самозапилена 

лінія з наявністю карликів, а іншою сорти – Глесія, Золотоніські 15, Глухівські 51 

або їх самозапилені лінії. 

Зауважимо, що згідно з сучасними концептуальними положеннями генетики 

чітко визначити тип взаємодії неалельних генів можливо в тих випадках, коли є 

відомим біохімічний механізм прояву досліджуваної ознаки. Часто біохімічний 

механізм залишається невідомим, і тоді обмежуються констатацією формальної 

генетичної схеми успадкування ознаки, а, отже, ідентифікація типу взаємодії 

неалельних генів часто є умовною [2]. Ознака карликовості у лінії конопель сорту 

Глухівські 58 контролюється рецесивним геном та геном-супресором, які 

взаємодіють за типом рецесивного епістазу. Дана генетична схема успадкування є 

формальною, оскільки біохімічний механізм прояву карликовості у конопель не 

відомий [38]. 

Створена лінія Глухівські 58ЛК з високим вмістом карликових рослин 

включена в колекцію генетичних ресурсів конопель і використовується для 

створення принципово нового низькорослого селекційного матеріалу насіннєвого 

напряму використання (№ національного каталогу UF0600693, Свідоцтво про 

реєстрацію зразка генофонду рослин в Україні № 1821 від 10.09.2018 р.). 
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5.4 Потенційні можливості створення самозапилених ліній конопель за 

окремими цінними господарськими ознаками та їх комплексом 

 

Враховуючи те, що коноплі – луб’яна культура, тобто в рослинах якої 

волокно утворюється в корі стебла, його морфологічні ознаки, зокрема розмір 

стебла є визначальним у формуванні урожайності сорту за волокном. Чим більше 

стебло, тим більше волокна можна з нього виділити. Маса волокна з рослини 

насамперед залежить від двох ознак – загальної довжини стебла і його діаметра. 

Рослини конопель також ціняться за технічною довжиною стебла (довжина стебла 

від кореневої шийки до початку суцвіття), оскільки зі збільшенням показника даної 

ознаки підвищується маса більш якісного довгого волокна, що важливо для 

підвищення технологічних властивостей волокнопродукції. Разом з тим, зі 

зменшенням технічної довжини стебла збільшується розмір суцвіття, тобто 

підвищується насіннєва продуктивність. 

Проведене нами порівняльне вивчення чотирьох поколінь самозапилених 

рослин показало, що рослини лише окремих сімей І1 сорту Глухівські 58 на 

достовірному рівні поступалися за показниками основних селекційних ознак своїм 

вихідним формам, у решти – лише тенденція до зменшення показників. За 

середніми ж даними значної різниці між вихідними формами та І1 не виявлено. 

Істотні відмінності проявилися між вихідними формами і рослинами І2, І3 та, 

звичайно, І4. Достовірний інбредний мінімум за морфологічними ознаками стебла 

наступив приблизно у четвертому поколінні (табл. 5.11, 5.12). 

При цьому селекційні морфологічні ознаки змінюються наступним чином: 

загальна довжина стебла рослин вихідних форм сорту Глухівські 58 становила 

264,5 см, а рослин І4 цього ж сорту – 182,7 см, технічна довжина – 203,8 і 156,6 см, 

діаметр стебла – 11,00 і 6,85 мм відповідно. Найвищої депресії до І4 з 

морфологічних ознак зазнав діаметр стебла – більше ніж у 1,5 разу. Загальна 

довжина стебла за середніми даними у сорті Золотоніські 15 зменшилася з 234,8 см 

до 179,2 см у рослин І4, технічна довжина – з 203,6 до 141,3 см, діаметр – з 7,76 до 

6,44 мм. Найвищої депресії до І4 з морфологічних ознак зазнала технічна довжина – 
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майже у 1,5 разу зменшилися показники. Достовірний інбредний мінімум за 

діаметром стебла наступив в І3 [35]. 

 

Таблиця 5.11 – Мінливість морфологічних ознак рослин І1–І4 сорту 

Глухівські 58 у порівнянні з вихідною формою (середнє, 2009–2012 рр.) 

Покоління 

Ознака 

загальна довжина, см технічна довжина, см діаметр стебла, мм 

х  ± s х  V, % х  ± s х  V, % х  ± s х  V, % 

І0 264,5 ± 3,93 6,6 203,8 ± 3,56 7,8 11,00 ± 0,35 14,1 

І1 254,1 ± 3,81 6,7 194,1 ± 3,72 8,6 10,27 ± 0,33 14,2 

І2 219,4 ± 5,78 11,8 182,2 ± 4,15 10,2 8,40 ± 0,35 18,7 

І3 185,0 ± 5,42 11,0 162,3 ± 4,32 10,1 6,88 ± 0,38 20,4 

І4 182,7 ± 6,19 11,9 156,6 ± 5,02 11,2 6,85 ± 0,43 21,7 

Р0–1    

Р0–2 Р < 0,001   Р < 0,001   Р < 0,001 

Р0–3 Р < 0,001   Р < 0,001   Р < 0,001 

Р0–4 Р < 0,001   Р < 0,001   Р < 0,001 

Р1–2 Р < 0,001 Р < 0,05   Р < 0,001 

Р2–3 Р < 0,001 Р < 0,01 Р < 0,01 

Р3–4    

 

За ознакою загальної довжини І1 сорту Глухівські 58 кількість депресивних 

сімей у різні роки (2009–2012 рр.) коливалася від 0 до 54,2% (у середньому 31,2%), 

І2 – від 0 до 100,0% (у середньому 61,1%), І3 – від 44,4 до 100,0% (у середньому 

72,2%) (проілюструємо це а прикладі сорту Глухівські 58 – табл. 5.13); для І1 сорту 

Золотоніські 15 – від 0 до 25,0% (за середніми даними 13,5%), І2 – від 25,0 до 

100,0% (за середніми даними 50,0%). Аналогічно за ознакою технічної довжини 

стебла кількість депресивних сімей коливалася від 0 до 50,0% (у середньому 

24,8%), від 0 до 50% (у середньому 30,6%) і від 33,3 до 50,0% (у середньому 41,6%) 

відповідно для різних поколінь самозапилених ліній сорту Глухівські 58; від 18,2 
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до 100,0% (у середньому 40,8%), від 0 до 100,0% (у середньому 33,3%) відповідно 

для різних поколінь самозапилених ліній сорту Золотоніські 15. Подібними до 

попередніх є і варіювання кількості депресивних сімей за ознакою діаметра стебла. 

Відмітимо, що у процесі самозапилення кількість таких сімей поступово 

підвищувалася за всіма досліджуваними морфологічними ознаками [35]. 

 

Таблиця 5.12 – Мінливість морфологічних ознак рослин І1–І4 сорту 

Золотоніські 15 у порівнянні з вихідною формою (середнє, 2009–2012 рр.) 

Покоління 

Ознака 

загальна довжина, см технічна довжина, см діаметр стебла, мм 

х  ± s х  V, % х  ± s х  V, % х  ± s х  V, % 

І0 234,8 ± 3,37 6,4 203,6 ± 4,27 9,4 7,76 ± 0,26 14,9 

І1 237,1 ± 3,58 7,3 215,8 ± 3,54 7,3 7,48 ± 0,24 14,6 

І2 205,7 ± 6,02 9,2 177,8 ± 5,30 9,3 7,22 ± 0,44 18,7 

І3 204,6 ± 5,29 11,6 171,6 ± 2,92 7,6 6,18 ± 0,53 38,3 

І4 179,2 ± 5,25 13,1 141,3 ± 3,66 11,6 6,44 ± 0,49 34,1 

Р0–1  Р < 0,05  

Р0–2 Р < 0,001   Р < 0,001  

Р0–3 Р < 0,001   Р < 0,001 Р < 0,01 

Р0–4 Р < 0,001   Р < 0,001 Р < 0,05 

Р1–2 Р < 0,001   Р < 0,001   Р < 0,001 

Р2–3    

Р3–4 Р < 0,001   Р < 0,001  

 

Отже, за середніми показниками морфологічних ознак різко виражена 

депресія у самозапилених ліній першого покоління сучасних сортів конопель 

Глухівські 58 та Золотоніські 15 не наступає. Очевидно, дане явище пов’язане з 

особливостями селекції сортів конопель: жорстким добором, зменшенням кількості 

рослин на ізольованих селекційних розсадниках (фактично проводиться споріднене 

розмноження), вирівняністю популяцій за основними селекційними ознаками і 
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певною їх стабільністю та гомозиготністю. Окремі сім’ї на достовірному рівні 

поступаються вихідним формам. Це свідчить про те, що зниження показників 

морфологічних ознак у даному випадку залежить і від генотипу вихідної форми. 

Помітно виражене зниження показників морфологічних ознак порівняно із сортом 

наступає, починаючи з І2 сортів Глухівські 58 та Золотоніські 15. Достовірний 

інбредний мінімум самозапилених ліній сорту Глухівські 58 за загальною 

довжиною, технічною довжиною та діаметром стебла спостерігається у четвертому 

поколінні, а інбредний мінімум самозапилених ліній сорту Золотоніські 15 за 

діаметром стебла – у третьому [35]. 

 

Таблиця 5.13 – Кількість сімей самозапилених ліній сорту Глухівські 58 з 

депресією морфологічних ознак на достовірному рівні за t-критерієм Стьюдента, % 

Покоління 
Рік 

х  
2009 2010 2011 2012 

Загальна довжина стебла 

І1 54,2 26,3 44,4 0 31,2 

І2 – 83,3 0 100,0 61,1 

І3 – – 44,4 100,0 72,2 

І4 – – – 100,0 – 

Технічна довжина стебла 

І1 50,0 15,8 33,3 0 24,8 

І2 – 41,7 0 50,0 30,6 

І3 – – 33,3 50,0 41,6 

І4 – – – 66,7 – 

Діаметр стебла 

І1 37,5 36,8 11,1 0 21,4 

І2 – 66,7 0 100,0 55,6 

І3 – – 88,9 50,0 69,4 

І4 – – – 100,0 – 
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Аналіз самозапилених ліній конопель за морфологічними ознаками дозволяє 

виділяти цінний матеріал для селекції. Наприклад, досліджувані сорти конопель 

помітно відрізняються між собою за ступенем депресії росту рослин: ступінь 

депресії загальної і технічної довжини стебла сорту Глухівські 58 вищий, ніж у 

сорту Золотоніські 15. Окремі сім’ї є цінними для добору з метою подальшого 

розмноження як лінії з потенційними задатками для одержання сорту з більш 

високим стеблостоєм, а, отже, і більш урожайним за волокном. 

Волокнистість рослин конопель – комплексний термін, який включає в собі 

біологічні, урожайні та технологічні ознаки волокна. Для селекціонера найбільш 

важливими з цих ознак є маса стебла, у якому формується волокно, маса волокна та 

вміст волокна в стеблі. Установлено, що кількісні показники цих ознак суттєво 

змінюються в потомстві самозапилених рослин конопель, проте значні зміни їх 

відмічаються не з першого, а з другого покоління. 

Порівняльне вивчення чотирьох поколінь самозапилених рослин показало, 

що рослини окремих сімей І1 сорту Глухівські 58 на достовірному рівні 

поступалися за показниками основних селекційних ознак волокнистості своїм 

вихідним формам (як і при дослідженні морфологічних ознак стебла). Істотні 

відмінності проявилися між вихідними формами і рослинами І2, І3 та, звичайно, І4 

(у останньому випадку крім ознаки вмісту волокна). Якщо достовірний інбредний 

мінімум за морфологічними ознаками наступав у четвертому поколінні, то за 

масою стебла і волокна в ньому – у третьому поколінні від самозапилення. Вміст 

волокна, взагалі, слабко змінюється, коливаючись у той чи інший бік. Це 

пояснюється тим, що в інбредному потомстві в певному ступені змінюється розмір 

стебла. При цьому спостерігається така тенденція: зі зменшенням стебла 

підвищується вміст волокна як наслідок зміни співвідношення деревини і 

волокнистого шару в напрямку переважання останнього. До того ж вміст волокна – 

це відносна ознака. Селекційні ознаки волокнистості змінювалися наступним 

чином: маса стебла рослин вихідних форм сорту Глухівські 58 становила 19,62 г, а 

рослин І4 цього ж сорту – 10,71 г, маса волокна – 6,49 і 3,35 г, вміст волокна – 33,47 

і 31,28% відповідно. Найвищої депресії до І4 з ознак волокнистості зазнають маса 
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стебла і волокна – майже у 2 рази зменшуються їх показники (табл. 5.14) [30]. 

У І1 сорту Золотоніські 15 також рослини окремих сімей поступалися на 

достовірному рівні за показниками продуктивності за волокном. За середніми 

даними суттєва різниця між вихідною формою (сортом) та І1 не спостерігалася, 

лише була тенденція до зменшення. Якщо істотні відмінності проявилися у І2 за 

морфологічними ознаками, то за ознаками волокнистості – у І3, Ознаки маси стебла 

і маси волокна інбредного мінімуму у третьому поколінні. У самозапилених ліній 

сорту Золотоніські 15 селекційні ознаки волокнистості змінювалися таким чином: 

маса стебла за середніми даними зменшилася з 16,51 г до 11,96 г у рослин І4, маса 

волокна – з 5,10 до 3,88 г, вміст волокна – з 33,47 до 32,14%. Найвищої депресії до 

І4 з ознак волокнистості зазнали маса стебла і волокна – майже у 1,5 разу 

зменшуються їх показники (табл. 5.15). На відміну від самозапилених ліній сорту 

Глухівські 58, у І1–І4 сорту Золотоніські 15 вміст волокна змінюється недостовірно, 

коливаючись у той чи інший бік, однак необхідно пам’ятати, що у структурі 

урожаю волокна значну роль відіграє маса волокна [30]. 

Про те, що рослини лише окремих сімей на достовірному рівні поступаються 

за ознаками волокнистості своїм вихідним формам, свідчать наступні дані: за 

масою стебла у І1 сорту Глухівські 58 кількість депресивних сімей у різні роки 

(2009–2012 рр.) коливалася від 0 до 33,3% (у середньому 20,4%), І2 – від 0 до 

100,0% (у середньому 55,6%), І3 – від 88,9 до 100,0% (у середньому 94,4%) 

(табл. 5.16); у І1 сорту Золотоніські 15 – від 0 до 33,3% (за середніми даними 8,3%), 

І2 – теж від 0 до 33,3% (за середніми даними 19,4%). Аналогічно за ознакою маси 

волокна кількість депресивних сімей коливалася від 0 до 33,3% (у середньому 

20,4%), від 0 до 100,0% (у середньому 58,3%) і від 88,9 до 100,0% (у середньому 

94,4%) відповідно для різних поколінь самозапилених ліній сорту Глухівські 58; 

від 0 до 33,3% (у середньому 10,6%), від 12,5 до 33,3% (у середньому 23,6%) 

відповідно для різних поколінь самозапилених ліній сорту Золотоніські 15. 

Відмітимо, що у процесі самозапилення за середніми даними кількість 

депресивних сімей поступово підвищується за ознаками маси стебла і волокна, а за 

ознакою вмісту волокна спостерігається протилежне явище [30]. 
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Таблиця 5.14 – Зміна ознак волокнистості рослин в інбредних поколіннях 

сорту Глухівські 58 у порівнянні з вихідною формою (середнє, 2009–2012 рр.) 

Покоління 

Ознака 

маса стебла, г маса волокна, г вміст волокна, % 

х  ± s х  V, % х  ± s х  V, % х  ± s х  V, % 

І0 19,62 ± 0,83 14,1 6,49 ± 0,20 18,9 33,47 ± 0,71 9,5 

І1 19,61 ± 0,82 18,7 6,24 ± 0,22 15,4 32,07 ± 0,53 7,4 

І2 14,00 ± 0,99 31,6 4,22 ± 0,27 28,6 30,78 ± 0,71 10,6 

І3 11,55 ± 1,04 34,5 3,60 ± 0,36 37,2 31,27 ± 0,82 9,6 

І4 10,71 ± 0,97 31,9 3,35 ± 0,32 34,1 31,28 ± 1,21 13,4 

Р0–1    

Р0–2 Р < 0,001 Р < 0,001 Р < 0,01 

Р0–3 Р < 0,001 Р < 0,001 Р < 0,05 

Р0–4 Р < 0,001 Р < 0,001  

Р1–2 Р < 0,001 Р < 0,001  

Р2–3    

Р3–4    

 

Узагальнюючи поданий матеріал цього підрозділу, відмітимо, що ознаки 

волокнистості стебла суттєво змінюються, починаючи з другого покоління від 

самозапилення. При цьому між самозапиленими лініями в межах сорту 

спостерігаються як негативні, так і позитивні зміни, у результаті чого надається 

можливість добирати кращий вихідний матеріал для селекції. Між сортами, 

залученими до експерименту, виявлено різний ступінь зміни ознак, що залежить 

від генотипу вихідної форми. Достовірний інбредний мінімум самозапилених ліній 

наступає здебільшого в третьому поколінні, Добір цінних самозапилених ліній за 

певною ознакою чи їх комплексом доцільно проводити, починаючи з ранніх 

поколінь від самозапилення. При цьому порівняно високі коефіцієнти варіації 

ознак викликають потребу у подальшому самозапиленні цього матеріалу. З 

четвертого покоління залучати даний селекційний матеріал у схрещування. 
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Таблиця 5.15 – Зміна ознак волокнистості рослин в інбредних поколіннях 

сорту Золотоніські 15 у порівнянні з вихідною формою (середнє, 2009–2012 рр.) 

Покоління 

Ознака 

маса стебла, г маса волокна, г вміст волокна, % 

х  ± s х  V, % х  ± s х  V, % х  ± s х  V, % 

І0 16,51 ± 0,86 23,3 5,10 ± 0,27 23,3 31,10 ± 0,70 10,0 

І1 14,60 ± 0,86 26,2 4,32 ± 0,30 31,3 29,48 ± 0,97 14,8 

І2 14,78 ± 1,35 28,9 4,64 ± 0,42 27,9 31,71 ± 0,98 9,6 

І3 11,90 ± 1,65 62,1 3,79 ± 0,56 65,7 31,47 ± 0,82 11,7 

І4 11,96 ± 1,34 50,0 3,88 ± 0,46 52,4 32,14 ± 0,76 10,6 

Р0–1    

Р0–2    

Р0–3 Р < 0,05 Р < 0,05  

Р0–4 Р < 0,01 Р < 0,05  

Р1–2    

Р2–3    

Р3–4    

 

Зміна розміру і маси стебла, маси волокна з рослини і вмісту волокна в стеблі 

самозапилених ліній конопель природно тісно пов’язана з формуванням 

анатомічної будови стебла загалом і волокнистого шару зокрема. Селекціонера 

насамперед цікавлять елементи волокнистого шару, оскільки саме дана інформація 

дає можливість проводити добір кращих рослин на волокнистість. 

У наших дослідженнях було використано два високоволокнисті сорти 

однодомних конопель різного походження – Глухівські 46 і Золотоніські 15 та їх 

стабільні за ознаками волокнистості самозапилені лінії І3–І7. У фазі біологічної 

стиглості з четвертого або п’ятого міжвузля стебел з однаковим діаметром брали 

сектори кори з деревиною і готували тимчасові анатомічні препарати поперечного 

зрізу стебла. Було установлено відмінності за розмірами (довжиною та шириною) 

клітин первинних і вторинних елементарних луб’яних волокон, їх формою 
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поперечного зрізу і особливостями будови, товщиною шару первинного, 

вторинного і загального волокна. 

 

Таблиця 5.16 – Кількість сімей самозапилених ліній сорту Глухівські 58 з 

депресією ознак волокнистості на достовірному рівні за t-критерієм Стьюдента, % 

Покоління 
Рік 

х  
2009 2010 2011 2012 

Маса стебла 

І1 33,3 26,3 22,2 0 20,4 

І2 – 66,7 0 100,0 55,6 

І3 – – 88,9 100,0 94,4 

І4 – – – 66,7 – 

Маса волокна 

І1 33,3 26,3 22,2 0 20,4 

І2 – 75,0 0 100,0 58,3 

І3 – – 88,9 100,0 94,4 

І4 – – – 66,7 – 

Вміст волокна 

І1 25,0 15,8 77,8 0 29,6 

І2 – 16,7 0 50,0 22,2 

І3 – – 11,1 0 5,6 

І4 – – – 0 – 

 

Рослини сорту Глухівські 46 мали менші розміри клітин луб’яних волокон. 

Так, довжина первинних волокон становила 48,6 ± 1,81, довжина вторинних – 

20,9 ± 0,71, ширина вторинних – 14,9 ± 0,62 мкм, порівняно з відповідними 

показниками рослин сорту Золотоніські 15: 51,2 ± 1,77; 22,8 ± 0,82 і 

16,3 ± 0,72 мкм. Звернула на себе увагу відмінність між сортами і їх лініями за 

розміром первинних волокон. У сорту Глухівські 46 як довжина, так і ширина 

первинних волокон майже однакові, тоді як у сорту Золотоніські 15 ці показники 
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наочно різні, а саме у самозапилених ліній вони помітно нижчі (табл. 5.17). 

Аналогічно у рослин сорту Глухівські 46 виявлено меншу товщину шару 

первинного (245,0 ± 8,42 мкм), вторинного (120,0 ± 7,43 мкм) і загального волокна 

(365,0 ± 12,72 мкм) порівняно з сортом Золотоніські 15, у якого ці показники 

становили 271,7 ± 8,19; 121,7 ± 5,72 і 393,3 ± 11,18 мкм відповідно. Мінливість 

даних ознак здебільшого середня (V = 20–30%), в окремих випадках – висока 

(> 30%) (табл. 5.18). За формою поперечного зрізу елементарні волокна сорту і 

самозапилених ліній Глухівські 46 здебільшого ізодіаметричні та еліпсоподібні з 

вузьким каналом і численними вторинними оболонками, сорту Золотоніські 15 – 

еліпсоподібної форми з вузьким або широким каналом і 2–3 вторинними 

оболонками, а у самозапилених ліній цього сорту – неправильної (зім’ятої) 

еліпсоподібної форми з вузьким каналом і 2–3 вторинними оболонками [39]. 

 

Таблиця 5.17– Розміри клітин елементарних луб’яних волокон на 

поперечному зрізі стебла сортів конопель Глухівські 46, Золотоніські 15 та їх 

самозапилених ліній (СЛ) (середнє, 2014–2015 рр.) 

Сорт, 

самозапилена лінія 

Розмір клітин елементарних луб’яних волокон, мкм 

первинних вторинних 

довжина ширина довжина ширина 

х  ± s х  V, % х  ± s х  V, % х  ± s х  V, % х  ± s х  V, % 

Сорт 

Глухівські 46 

48,6 ± 

1,81 

20,4 33,2 ± 

0,89 

14,7 20,9 ± 

0,71 

18,7 14,9 ± 

0,62 

22,6 

СЛ 

Глухівські 46 

47,1 ± 

1,27 

14,8 32,0 ± 

0,99 

17,0 20,4 ± 

0,78 

20,9 14,7 ± 

0,69 

25,6 

Сорт 

Золотоніські 15 

51,2 ± 

1,77 

18,9 32,2 ± 

1,09 

18,5 22,8 ± 

0,81 

19,4 16,3 ± 

0,72 

24,0 

СЛ 

Золотоніські 15 

46,2 ± 

1,64 * 

19,4 26,9 ± 

0,91 ** 

18,5 22,8 ± 

0,82 

19,8 16,2 ± 

0,56 

18,9 

Примітка. * – Р < 0,05, ** – Р < 0,01, *** – Р < 0,001 (між сортом і 

самозапиленими лініями). 
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Таблиця 5.18 – Товщина шару волокна на поперечному зрізі стебла сортів 

конопель Глухівські 46, Золотоніські 15 та їх самозапилених ліній (СЛ) (середнє, 

2014–2015 рр.) 

Сорт, 

самозапилена лінія 

Товщина шару волокна поперечного зрізу стебла, мкм 

первинного вторинного загального 

х  ± s х  V, % х  ± s х  V, % х  ± s х  V, % 

Сорт 

Глухівські 46 

245,0 ± 

8,42 

18,8 120,0 ± 

7,43 

33,9 365,0 ± 

12,72 

19,1 

СЛ 

Глухівські 46 

230,0 ± 

8,51 

20,3 120,0 ± 

7,80 

35,6 350,0 ± 

10,90 

17,2 

Сорт 

Золотоніські 15 

271,7 ± 

8,19 

16,5 121,7 ± 

5,72 

25,7 393,3 ± 

11,18 

15,6 

СЛ 

Золотоніські 15 

240,0 ± 

7,73 ** 

17,6   98,3 ± 

8,80 * 

49,0 338,3 ± 

9,49 *** 

15,4 

Примітка. * – Р < 0,05, ** – Р < 0,01, *** – Р < 0,001 (між сортом і 

самозапиленими лініями). 

 

Наявний чіткий зв’язок між розмірами клітин первинних елементарних 

волокон і шару первинного волокна з прямою ознакою волокнистості конопель – 

масою первинного волокна з рослини, зокрема у сорті Золотоніські 15, який 

характеризувався більшими розмірами зазначених анатомічних структур, у 

середньому маса первинного волокна з рослини становила 3,63 г, а у сорті 

Глухівські 46, який характеризується меншими розмірами первинних волокон і 

відповідного волокнистого шару, маса первинного волокна становила 2,63 г. 

Параметри вторинних волокон стебел сорту Золотоніські 15 хоча і вищі, але маса 

вторинного волокна з рослини – нижча (2,80 г у сорту Золотоніські 15 і 4,10 г у 

сорту Глухівські 46) (рис. 5.11), що пов’язано з наявністю проміжків між пучками 

вторинних луб’яних волокон, заповнених флоемною паренхімою [39]. 

Проведені експериментальні дослідження дають підстави стверджувати, що 

зменшення маси і вмісту волокна в стеблі рослин самозапилених ліній внаслідок 
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інбредної депресії викликане зменшенням розмірів клітин та товщини шару 

залягання волокна. Порівняно із сортом Глухівські 46 довжина клітин первинних 

елементарних волокон у самозапилених ліній зменшилась на 3,1%, у 

самозапилених ліній Золотоніські 15 – на 9,8%, ширина – на 3,6 і 16,4% відповідно. 

Розміри вторинних елементарних волокон сорту Глухівські 46 під впливом 

самозапилення зменшились на 2,4 і 1,3% відповідно, а особин сорту 

Золотоніські 15 суттєво не змінилися. Товщина шару первинного волокна у 

самозапилених ліній сорту Глухівські 46 знизилась на 6,1%, вторинного 

залишилася без змін, загального (первинного і вторинного разом) знизилась на 

4,1%, відповідно у самозапилених ліній іншого сорту – на 11,7; 19,2 і 14,0% 

(рис. 5.12) [39]. 
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 Рисунок 5.11 – Маса волокна з рослини сортів конопель Глухівські 46, 

Золотоніські 15 та їх самозапилених ліній (середнє, 2014–2015 рр.) 

 

Зменшення маси волокна з рослини під впливом близькоспорідненого 

розмноження може відбуватися як шляхом зменшення розмірів клітин 

елементарних волокон, так і шляхом зниження кількості таких клітин та відповідно 

товщини шару волокон, або залежати від обох вказаних факторів одночасно. 

Наприклад, маса вторинного волокна у самозапилених ліній сорту Золотоніські 15 
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зменшилась унаслідок зменшення товщини шару вторинного волокна, а у 

самозапилених ліній Глухівські 46 – розмірів відповідних клітин. Крім того, на 

зниження маси волокна у процесі близькоспорідненого розмноження серед 

анатомічних ознак впливає поява проміжків між волокнистими пучками, 

заповнених флоемною паренхімою, залягання волокна несуцільним кільцем, а 

серед морфологічних ознак стебла – довжина і діаметр його. З аналізу отриманих 

експериментальних даних випливає, що самозапилені лінії сорту Золотоніські 15 за 

ознаками волокнистості мають вищий ступінь інбредної депресії, ніж самозапилені 

лінії сорту Глухівські 46, що залежить від генотипу селекційного матеріалу [39]. 
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Рисунок 5.12 – Рівень зменшення анатомічних ознак волокнистості конопель 

у самозапилених ліній, порівняно з вихідними сортами (середнє, 2014–2015 рр.): 

довжина (1) і ширина (2) клітин первинних волокон; довжина (3) і ширина (4) 

клітин вторинних волокон; товщина шарів первинного (5), вторинного (6) і 

загального (7) волокна; маса первинного (8), вторинного (9) і загального (10) 

волокна з рослини 

 

Таким чином, високоволокнисті сорти конопель Глухівські 46 і 

Золотоніські 15 відрізняються за анатомічною будовою поперечного зрізу лубу. 

Відмінними є розміри (довжина та ширина) клітин елементарних первинних і 
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вторинних луб’яних волокон, їх форма і особливості будови (величина каналу та 

кількість вторинних оболонок), товщина шару первинного, вторинного і загального 

волокна. У самозапилених ліній відбулося зменшення розмірів клітин 

елементарних волокон (особливо первинних), товщини шарів залягання волокна і 

маси волокна з рослин. Ступінь депресії є вищим у самозапилених ліній сорту 

Золотоніські 15, що і залежить від генотипу селекційного матеріалу. У процесі 

самозапилення загалом спостерігається посилення депресії ознак до настання 

інбредного мінімуму, однак серед сімей виділяються лінії з позитивно зміненими 

ознаками, які мають інтерес для селекції. Вони відзначаються певним рівнем 

стабілізації показників, що є важливим для майбутнього сорту. 

Важливою є насіннєва продуктивність конопель. Насіння потрібне не лише 

для сівби, воно використовується для виготовлення продуктів харчування, тому у 

сучасній селекції конопель дослідженню насіннєвої продуктивності повинна 

приділятися значна увага. За середніми даними у 2009–2012 рр. маса насіння сорту 

Глухівські 58 становила 7,00 г, сорту Золотоніські 15 – 5,60 г. У процесі 

самозапилення насіннєва продуктивність різко зменшувалась з 5,00 г у І1 до 0,93 г 

у І4 Глухівські 58 і з 5,60 у І1 до 2,40 г у І4 Золотоніські 15. Маса тисячі насінин теж 

мала тенденцію до зниження (табл. 5.19). 

Зауважимо, що ознака маси насіння з рослини у конопель є дуже мінливою, 

оскільки її фенотиповий прояв залежить від багатьох факторів, серед який суттєвий 

вплив мають ґрунтово-кліматичні, тому визначення ступеня інбредної депресії 

даної ознаки бажано здійснювати виключно у порівнянні з конкретними вихідними 

формами певного покоління від самозапилення. 

На достовірному рівні рослини лише окремих сімей поступалися за ознаками 

насіннєвої продуктивності своїм вихідним формам. Наприклад, для ознаки маси 

насіння з рослини І1 сорту Глухівські 58 кількість таких сімей коливалася від 25,0 

до 100,0% (у середньому 54,0%), І2 – від 0 до 91,7% (у середньому 63,9%), І3 – від 

66,7 до 100,0% (у середньому 83,4%) (табл. 5.20); у І1 сорту Золотоніські 15 – від 0 

до 63,6% (у середньому 25,8%), І2 – від 75,0 до 100,0% (за середніми даними 

83,3%). Аналогічно для ознаки маси тисячі насінин кількість депресивних сімей 
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може підвищуватись до 100,0%. Водночас у І1 виявляються окремі рослини і навіть 

сім’ї без ознак депресії [22]. Припускаємо, що у вихідній популяції сорту рослини 

дуже відрізнялися за ознакою маси насіння (значна внутрішньопопуляційна 

мінливість), тому при самозапиленні особин з високою насіннєвою 

продуктивністю інбредна депресія має місце, але ці лінії все ж таки проявили вищі 

показники, ніж у середньому по вихідній формі. Вони заслуговують на добір для 

подальшого розмноження як перспективного матеріалу. 

 

Таблиця 5.19 – Зміна насіннєвої продуктивності рослин в інбредних 

поколіннях сортів Глухівські 58 та Золотоніські 15 у порівнянні з вихідною 

формою (середнє, 2009–2012 рр.) 

Покоління Маса насіння з рослини, г Маса 1000 насінин, г 

Глухівські 58 

І0 7,0 17,60 

І1 5,0 17,60 

І2 1,7 17,50 

І3 1,4 16,80 

І4 0,9 16,87 

НІР 05 3,2   0,39 

Золотоніські 15 

І0 5,6 16,00 

І1 3,5 15,40 

І2 3,0 15,61 

І3 2,5 15,60 

І4 2,4 15,20 

НІР 05 1,3   0,30 

 

Якість насіння конопель як і будь-якої іншої культури – важливий фактор 

підвищення урожайності. До основних показників якості насіння належать: 

чистота, маса 1000 насінин, вологість, енергія проростання і лабораторна схожість. 
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Зважаючи на це, наші дослідження були направлені на встановлення енергії 

проростання і лабораторної схожості насіння самозапилених ліній порівняно з 

вихідними формами сучасних сортів однодомних конопель. 

 

Таблиця 5.20 – Кількість сімей самозапилених ліній сорту Глухівські 58 з 

депресією ознак насіннєвої продуктивності на достовірному рівні за t-критерієм 

Стьюдента, % 

Покоління 
Рік 

х  
2009 2010 2011 2012 

Маса насіння з рослини 

І1 25,0 57,9 33,3 100,0 54,0 

І2 – 91,7 0 100,0 63,9 

І3 – – 66,7 100,0 83,4 

І4 – – – 100,0 – 

Маса тисячі насінин 

І1 95,8 68,4 77,8 0 60,5 

І2 – 25,0 25,0 50,0 33,3 

І3 – – 77,8 50,0 63,9 

І4 – – – 100,0 – 

 

На рисунках 5.13 і 5.14 графічно чітко простежуються дві наступні 

особливості: самозапилені лінії досліджуваних поколінь показали нижчий рівень 

енергії проростання і схожості насіння порівняно з вихідною формою (І0) і між 

досліджуваними сортами спостерігалися добре помітні відмінності, а саме, на 

енергію проростання і схожість насіння самозапилення сорту Глухівські 58 

впливало значно сильніше в порівнянні із сортом Золотоніські 15. Це можна 

підтвердити тим, що в І5 між енергією проростання і схожістю насіння у сорті 

Глухівські 58 різниця склала 20% (57 порівняно з 77%) тоді як у сорті 

Золотоніські 15 всього лише 2% (78 порівняно з 80%). У останнього сорту в І2 та І3 

точно співпали дані з енергії проростання і схожості насіння (79 і 80%) [27, 32, 36]. 



301 

90 84 85
70

77

81 76 75 70 65
57

92

0

20

40

60

80

100

0 1 2 3 4 5

Інцухт-покоління

Е
н

ер
гі

я
 п

р
о

р
о

ст
ан

н
я
 і

 

сх
о

ж
іс

ть
 н

ас
ін

н
я
, 

%

схожість насіння енергія проростання

 Рисунок 5.13 – Залежність енергії проростання і схожості свіжозібраного 

насіння самозапилених ліній І1–І5 сорту Глухівські 58 від покоління (2008–2012 рр.): 

Y = –3,8286X + 96,4 (R
2
 = 0,7545) і Y = –4,5143X + 86,467 (R

2
 = 0,9553) 
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 Рисунок 5.14 – Залежність енергії проростання і схожості свіжозібраного насіння 

самозапилених ліній І1–І5 сорту Золотоніські 15 від покоління (2008–2012 рр.): 

Y = –1,7429X + 89,6 (R
2
 = 0,4375) і Y = –1,6X + 86,6 (R

2
 = 0,8615) 

 

Зважаючи на наявність чіткого зв’язку між поколінням ліній і енергією 

проростання, враховуючи те, що результати вимірювань здійснені в інтервальних 

шкалах і розподіл величин можна вважати нормальними, можна побудувати 

побудуємо рівняння лінійної регресії, що дає змогу прогнозувати прояв 

досліджуваних ознак якості насіння від покоління самозапиленої лінії. Таким 

чином, при самозапиленні спостерігається чітке зниження показників енергії 



302 

проростання від популяції сорту до І5, що характерно для всіх досліджуваних ліній 

(зразків). У даному випадку проявляється інбредна депресія, яка полягає у 

зниженні сили розвитку зародка насінини, здатності до проростання, що є 

наслідком пригніченого формування насіння після запилення і запліднення, в т.ч. й 

розвитку ендосперма. Значні межі варіювання ознак енергії проростання і схожості 

(розмах варіації від 1 до 68) у самозапилених ліній дають підстави стверджувати 

про генотипову залежність даної ознаки [27, 32, 36]. 

Поряд з дослідженням особливостей зміни насіннєвої продуктивності 

конопель під впливом самозапилення на прикладі сучасних високостабільних 

сортів та можливість створення цінних самозапилених ліній за даною ознакою, 

постає важливе питання вивчення прояву ромбоподібної форми суцвіття у 

інбредних ліній конопель у результаті цілеспрямованого добору. У рослин з 

ромбоподібними суцвіттями, на відміну від рослин з прямокутноподібними 

суцвіттями, більші довжина і ширина суцвіття, довжина і кількість бокових різних 

порядків, відстань між ними. Саме збільшення параметрів згаданих елементів 

структури впливає на підвищення насіннєвої продуктивності. 

Не зважаючи на те, що зі збільшенням площі живлення рослин конопель, 

наприклад до 60 х 10 см і більше, кількість особин з ромбоподібною формою 

суцвіття зростає завдяки кращим умовам для прояву фенотипу, ми проводили 

дослідження, використовуючи площу живлення рослин 30 х 5 см, щоб забезпечити 

найбільш високий рівень прояву стійких генотипів, нівелюючи при цьому впливом 

факторів середовища і модифікаційним проявом фенотипу. У результаті 

проведених досліджень встановлено, що при цілеспрямованому доборі вихідних 

рослин сорту Глесія чи його інбредних ліній, взятих для подальшого примусового 

самозапилення, середня кількість рослин з ромбоподібною формою суцвіття 

поступово зростає з І0 до І3. Так, якщо в I1 їх частка становила лише 22,0%, то в I2 – 

23,1%, а в I3 – 43,9%. Показники розмаху варіації R (різниця між максимальним і 

мінімальним значенням) також зростають в процесі самозапилення з 45,0 до 71,2%, 

що свідчить про послідовну зміну досліджуваної ознаки і диференціацію ліній з 

переважанням або прямокутноподібної, або ромбоподібної форми (табл. 5.21) [33]. 
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Таблиця 5.21 – Успадкування форми суцвіття в І1–І3 Глесія при 

цілеспрямованому доборі (2011–2013 рр.) 

Варіант Вибірка, 

шт. 

Частка рослин з різною формою суцвіття, % Розмах 

варіації прямокутноподібна ромбоподібна 

Глесія, сорт 111 74,8 25,2 – 

Глесія, ВФ   64 64,1 35,9 – 

І1 Глесія 164 78,0 22,0 45,0 

І1 Глесія, ВФ   32 59,4 40,6 – 

І2 Глесія 130 76,9 23,1 47,7 

І2 Глесія, ВФ   23 56,5 43,5 – 

І3 Глесія 171 56,1    43,9 * 71,2 

Примітка. ВФ – вихідна форма, * – Р < 0,05 (між сортом Глесія й І3 Глесія). 

 

Важливим при цьому є аналіз за досліджуваною ознакою окремо взятих ліній 

з метою виділення найбільш цінних генотипів. Так, при посімейному аналізі 

встановлено, що в І1 Глесія кількість ліній з відсутністю у рослин ромбоподібних 

суцвіть складає 14,3%, з переважанням прямокутноподібних – 85,7%, з 

переважанням ромбоподібних – 0,0%. У І2 Глесія ліній з відсутністю у потомстві 

особин з ромбоподібними суцвіттями не було, з переважанням 

прямокутноподібних – 71,4%, з однаковим співвідношенням – 14,3%, з'явилось 

14,3% ліній з переважанням у рослин ромбоподібних суцвіть. У І3 Глесія ліній з 

відсутністю ромбоподібних суцвіть не було, з превалюванням прямокутноподібних 

– 66,7%, а з превалюванням ромбоподібних – вже 33,3% (кількість збільшилась 

більш ніж у 2 рази порівняно з І2) [33]. 

Також нами доведено створення цінних за комплексом ознак самозапилених 

ліній, однією з яких є високий вміст олії в насінні на рівні 30,40–35,77%, тобто з 

відсутністю істотної інбредної депресії, порівняно з вихідними формами, у яких 

дана ознака становила 31,40–36,45% [11]. 

Таким чином, цілеспрямований і ефективний добір ліній з низьким ступенем 

депресії за насіннєвою продуктивністю у поєднанні з високим вмістом олії, з 
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великою кількістю ромбоподібних суцвіть і певне закріплення даної ознаки у 

потомстві є можливими, що сприяє створенню цінних самозапилених ліній за 

насіннєвою продуктивністю із залученням добору за непрямою ознакою – формою 

суцвіття.  

Для створення генотипів, стійких до хвороб і шкідників, використовують як 

традиційні методи селекції – одноразовий і багаторазовий масовий та 

індивідуальний (педігрі) добори, внутрішньовидову та віддалену гібридизації 

(дуже результативним різновидом є зворотні схрещування – бекроси), мутагенез, 

так і новітні ДНК-технології та генну інженерію, особливе значення у даному 

напряму селекції, особливо перехреснозапильних культур, має використання 

самозапилення [49]. Для зниження чисельності шкідників і шкодочинності 

найбільш поширених хвороб велике значення має використання комплексу заходів 

захисту посівів, зокрема агротехнічні, хімічні, біологічні та імунологічні методи. 

Не менш важливим є створення стійкого до біотичних факторів селекційного 

матеріалу, тому нами було досліджено особливості прояву стійкості самозапилених 

ліній конопель двох різних еколого-географічних типів до шкідників і хвороб у 

ряді послідовних поколінь (І1–І3), при одноразовому доборі без використання 

спеціальних провокаційних фонів (а в умовах розсадника оцінки), для ілюстрації 

факту розщеплення популяції сорту на неоднорідні лінії та можливості виділення 

джерел й донорів комплексної стійкості. 

У роки обліку шкідників і хвороб метеорологічні умови відрізнялись від 

середніх багаторічних показників, зокрема у 2010 р. спостерігалась спекотна 

погода, температура повітря була вищою за середню багаторічну, кількість опадів 

була дещо меншою, але достатньою для розвитку шкідливих організмів, умови 

2011 р. також характеризувалися високими показниками температури повітря і 

надмірним випаданням опадів у липні і серпні, що сприяло значному прояву 

хвороб до фази біологічної стиглості і загалом об’єктивній оцінці матеріалу за 

досліджуваними ознаками. 

У І1 Глухівські 58 порівняно з вихідною формою спостерігалося збільшення 

кількості рослин, пошкоджених стебловим метеликом (4,5 і 4,8%) й 
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дендрофомозом (8,1 і 10,5% відповідно), поява особин з ураженням фузаріозом, 

сірою та білою гнилями, хоча і в незначній кількості (менше 1%). До І3 кількість 

пошкоджених рослин конопель стебловим метеликом зменшувалася до 1,2, 

дендрофомозом – до 1,4%, а фузаріоз, сіра і біла гнилі вже не проявлялися. Дану 

закономірність пояснюємо тим, що в процесі самозапилення поступово 

елімінуються особини, пошкоджені даним шкідником і хворобами, або ж не 

відбувається процес запилення і запліднення, вихідні форми дають слабко 

життєздатне потомство з малою кількістю насіння, низькою схожістю тощо, а 

залишаються для подальшого близькоспорідненого розмноження чи дають велику 

(достатню) кількість насінин більш стійкі рослини (табл. 5.22). Рослини сорту 

південного типу Золотоніські 15 на відміну від середньоєропейського Глухівські 58 

у роки досліджень характеризувались вищим ступенем пошкодження стебловим 

метеликом, прояву фузаріозу та нижчим – дендрофомозу. У самозапилених ліній 

даного сорту спостерігалася аналогічна закономірність, яка полягала у підвищенні 

ступеня пошкодження в І1 і поступовому зменшенні кількості пошкоджених 

рослин стебловим метеликом з 6,6 до 0,8%, фузаріозом з 1,3% до відсутності, 

дендрофомозомз 7,4 до 0,8 %. Біла гниль проявилася лише в І1. За середніми 

даними ступінь пошкодження стебловим метеликом є слабким чи середнім (до 

15%), ступінь розповсюдження фузаріозу – відсутнє або слабкий (1–5%), ступінь 

прояву дендрофомозу – слабкий (уражено менше 25% поверхні стебел), ступінь 

ураження сірою і білою гнилями – відсутнє або нижче слабкого, інтенсивність – 

слабка (поодинокі плями) [26]. 

Також слід відмітити, що одноразовий добір самозапилених ліній з 

комплексною стійкістю до шкідників і хвороб дає позитивні результати, які 

полягають у зменшенні прояву дії шкідливих організмів. Таким чином, показано 

потенційну можливість створення цінних самозапиленинх ліній за даною ознакою. 

Крім того, в процесі самозапилення від покоління до покоління різко 

зменшувалися показники розмаху варіації ознак кількості пошкоджених рослин: 

стебловим метеликом з 27,3 до 7,7 (самозапилені лінії сорту Глухівські 58), з 26,7 

до 3,3% (самозапилені лінії сорту Золотоніські 15), дендрофомозом з 46,7 до 7,7 і з 
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50,0 до 3,3% відповідно (табл. 5.23). Такі дані свідчать про поступову стабілізацію 

досліджуваних ознак. Самозапилення та добір ліній сприяли їх диференціації на 

стійкі і вразливі як до одного шкідливого організму, так і комплексу [26]. 

Чітке розмежування спостерігалося уже в І2, а в І3 Глухівські 58 кількість 

стійких ліній становила 53,8, при одноразовому доборі вона була більшою – 55,6, в 

І3 Золотоніські 15 – 66,7, у результаті добору – 75,0% (табл. 5.24). Отже, у 

результаті проведених досліджень доведено факт розщеплення популяції конопель 

за стійкістю до шкідливих організмів, диференціації ліній за даною ознакою в 

процесі самозапилення та можливості виділення джерел й донорів комплексної 

стійкості серед І2–І3 [26]. 

 

Таблиця 5.22 – Кількість рослин самозапилених ліній конопель різних 

поколінь, пошкоджених шкідниками і хворобами (2009–2011 рр.) 

Сорт, лінія 

Загальна 

кількість 

рослин, 

шт. 

Кількість пошкоджених чи уражених рослин, % 
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Гляна, стандарт 210 4,8 – 10,0 – – 

Сорт Глухівські 58 221 4,5 – 8,1 – – 

І1 638 4,8 0,6 10,5 0,2 0,2 

І2 493 3,0 – 4,9 – – 

І3 495    1,2 * –    1,4 * – – 

1-разовий добір 116    1,7 * –    2,6 * – – 

Сорт Золотоніські 15 228 6,6 1,3 7,4 – – 

І1 314 6,7 2,5 7,6 – 0,3 

І2 360 1,7 0,6 1,7 – – 

І3 124    0,8 * –    0,8 * – – 

1-разовий добір 104    1,0 * –    1,0 * – – 

Примітка. * – Р < 0,05 (між сортом, І3 та 1-разовим добором). 
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Таблиця 5.23 – Розмах варіації ознаки кількості рослин самозапилених ліній 

конопель різних поколінь, пошкоджених шкідниками і хворобами (2009–2011 рр.) 

Сорт, лінія 

Кількість пошкоджених рослин (%) 
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І1 Глухівські 58 27,3 3,4 46,7 2,8 3,3 

І2 Глухівські 58 11,1 – 37,5 – – 

І3 Глухівські 58 7,7 – 7,7 – – 

1-разовий добір 9,1 – 16,7 – – 

І1 Золотоніські 15 26,7 25,0 50,0 – 5,6 

І2 Золотоніські 15 7,1 5,0 10,5 – – 

І3 Золотоніські 15 3,3 – 3,3 – – 

1-разовий добір 3,0 – 3,0 – – 

 
Таблиця 5.24 – Кількість самозапилених ліній (сімей) конопель різних 

поколінь, пошкоджених шкідниками і хворобами (2009–2011 рр.) 

Сорт, лінія 

Кількість 

стійких 

ліній, % 

Кількість пошкоджених ліній (%) 
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І1 Глухівські 58 16,7 79,2 16,7 58,3 16,7 

І2 Глухівські 58    42,1 * 31,6 – 47,4 – 

І3 Глухівські 58    53,8 * 30,8 – 38,5 – 

1-разовий добір    55,6 * 22,2 – 33,3 – 

І1 Золотоніські 15 23,5 70,6 35,3 58,8 35,3 

І2 Золотоніські 15    45,4 * 36,4 18,2 36,4 18,2 

І3 Золотоніські 15    66,7 * 33,3 – 33,3 – 

1-разовий добір    75,0 * 25,0 – 25,0 – 

Примітка. * – Р < 0,05 (між І1, І3 та 1-разовим добором). 
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У попередньо поданому матеріалі показано можливості створення цінних 

самозапилених ліній за високою продуктивністю (чи хоча б відсутністю 

достовірної інбредної депресії) окремої та комплексу господарських ознак. Крім 

даних ознак, що стали класичними у селекції конопель, не менш важливе значення 

має виокремлення стабільних самозапилених ліній зі зближеними строками 

цвітіння чоловічих і жіночих квіток. В однодомних конопель ПОК іноді зацвітає 

найраніше серед чоловічих квіток у популяції, тому зближені строки початку 

цвітіння чоловічих і жіночих квіток на однодомних рослинах є додатковим 

прийомом стабілізації ознаки однодомності завдяки зменшенню ймовірності 

запилення жіночих квіток пилком чоловічих рослин. Дана проблема знайшла своє 

відображення у працях багатьох вчених, детально вивчена И. М. Лайко  [10].  

Установлення особливостей прояву зближення строків цвітіння перших 

жіночих і чоловічих квіток домінуючого статевого типу та пошук цінних генотипів 

стало предметом наших подальших досліджень. При цьому зближеними строками 

зацвітання квіток обох статей вважали тоді, коли жіночі квітки розкриваються на 

1–3 доби раніше чоловічих, пізніше чоловічих і одночасно з чоловічими; 

кореляційний зв’язок встановлювали між тривалістю цвітіння жіночих і чоловічих 

квіток, тривалістю цвітіння жіночих квіток і тривалістю дозрівання насіння, 

тривалістю цвітіння чоловічих квіток і тривалістю дозрівання насіння. 

Дослідження показали, що тривалість цвітіння жіночих квіток у вихідних 

форм сорту Глухівські 58 становила 37–66, чоловічих – 17–34, дозрівання насіння – 

19–49 діб. Тривалість цвітіння жіночих квіток І1 становила 34–71, чоловічих – 16–

28, дозрівання насіння – 19–50 діб. Тривалість цвітіння жіночих квіток І2 становила 

35–52, чоловічих – 19–34, дозрівання насіння – 17–27 діб. Спостереження 

дозволили виявити рослини ОФМ зі зближеними строками цвітіння у всіх вихідних 

форм. Кількість таких рослин у 2009 р. становила 53,3–83,3%, у середньому – 

66,7%. У 2010 р. на вихідних формах квітки зближено зацвітали у 68,4–88,9% 

рослин, у середньому – 81,2% [21]. 

У І1 дана ознака успадковується, хоча і різній мірі, що ймовірно залежить від 

властивостей материнської рослини (точніше не можемо прослідкувати, тому що 
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вирощувалися вони у штучно створених умовах вегетаційного будинку під 

ізолятором). Загалом спостерігається закономірність, яка полягає в тому, що в І1 

рослин зі зближеними строками цвітіння, як правило, менше: від 35,0 до 84,2% (у 

середньому – 65,1%) у 2009 р. і від 46,2 до 85,7 % (у середньому – 70,5%) у 2010 р. 

У І2 рослин зі зближеними строками цвітіння жіночих і чоловічих квіток 

виявляється ще менше – у середньому 59,8%. Разом з тим в І2 спостерігається 

тенденція до розщеплення вихідних сімей (рослин) на окремі лінії зі зближеними 

строками початку цвітіння квіток обох статей і лінії з раннім розкриттям жіночих 

квіток. Так, з 8 ліній в однієї 100,0% квіток розпочинали цвітіння зближено, а в 

однієї всі 100,0% рослин були з раннім розкриттям жіночих квіток. Крім того, у 

чотирьох ліній переважали рослини зі зближеними строками початку цвітіння 

(62,5–94,7%), у двох – навпаки (22,2–23,1%) [21]. 

Такий характер прояву особливостей цвітіння при самозапиленні дає 

можливість стверджувати про доцільність проведення подальших доборів у даному 

напрямі селекції, про їх ефективність у збереженні властивості квіток обох статей 

починати цвітіння на однодомних рослинах зближено та про можливість створення 

окремих самозапилених ліній конопель зі зближеними строками цвітіння. 

У потомстві самозапилених рослин порушується характер взаємозв’язків між 

тривалостями цвітіння квіток обох статей та дозрівання насіння – чим довша 

тривалість цвітіння квіток однієї статі на однодомній рослині, тим коротша 

тривалість цвітіння квіток іншої статі, чим довший період цвітіння жіночих квіток, 

тим довше достигає насіння. Взаємозв’язок іноді стає зовсім іншим, що визначає 

загальні процеси перехресного запилення у популяції конопель. Наприклад, у 

2010 р. тільки у двох сімей між тривалістю цвітіння жіночих і чоловічих квіток 

існує сильний негативний кореляційний зв’язок (r = –0,90* і r = –0,72*), між 

тривалістю цвітіння жіночих квіток і дозрівання насіння – середній позитивний 

кореляційний зв’язок (r = 0,48* і r = 0,59*), нарешті, між тривалістю цвітіння 

чоловічих квіток і дозрівання насіння наявний слабкий та середній негативний 

взаємозв’язок (r = –0,25* і r = –0,30*). Аналогічно в І2 лише окремі сім’ї подібні за 

кореляційними зв’язками до вихідних форм [21]. 
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У І3 потомство стає, в основному, однорідним за характером цвітіння. 

Наприклад, у 75–95% рослин самозапиленої лінії 380-13 початок цвітіння першої і 

останньої квіток поява першої і останньої зрілої насінини наступало в один і той 

самий день. Таким чином, продемонстровано можливість створення окремих 

самозапилених ліній однодомних конопель зі зближеними строками зацвітання 

квіток обох статей та з бажаним характером кореляційних зв’язків між 

тривалостями цвітіння і дозрівання, оскільки у І1 досліджувані ознаки 

успадковуються. Добір ліній доцільно вести, починаючи з І2 чи І3, тому що у цих 

поколіннях від самозапилення спостерігається розщеплення вихідних сімей 

(рослин) на окремі лінії в основному зі зближеними строками зацвітання квіток 

обох статей і лінії переважно з раннім розкриттям жіночих квіток. Створені на цій 

основі цінний матеріал (у комплексі з іншими ознаками) було включено нами у 

гібридизацію [21]. 

У результаті цілеспрямованої роботи зі створення цінних самозапилених 

ліній конопель, отримано: 

самозапилену лінію СЛН 407 (із сорту Глесія) насіннєвого напряму, яка 

поєднує високу урожайність насіння 195,2 г/м
2
 (на 28,7% вищу за вихідну форму), 

урожайність стебел 767 г/м
2
 і відсутність ТГК; даний зразок використовується у 

селекційному процесі Інституту луб’яних культур НААН і включено в колекцію 

генетичних ресурсів конопель (№ національного каталогу UF0600694, Свідоцтво 

про реєстрацію зразка генофонду рослин в Україні № 1117 від 29.11.2013 р.); 

самозапилену лінію СЛП 470 (із сорту Золотоніські 15) волокнистого 

напряму, яка поєднує високий урожай стебел 1230 г/м
2
, високі показники загальної 

(221,6 см) і технічної довжини стебла (182,9 см) і відсутність ТГК; даний зразок 

використовується у селекційному процесі Інституту луб’яних культур НААН і 

включено в колекцію генетичних ресурсів конопель (№ національного каталогу 

UF0600695, Свідоцтво про реєстрацію зразка генофонду рослин в Україні №1116 

від 29.11.2013 р.). 
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5.5 Інбредні лінії конопель як компоненти синтетичних популяцій  

 

Основне значення інбридингу для селекції полягає у створенні за порівняно 

короткий часовий період гомозиготного потомства, елімінації в генофонді 

популяції від одного до декількох небажаних рецесивних алелів. При гібридизації 

отриманих самозапилених ліній у потомстві можна отримати ефект гетерозису, а 

при їх об’єднанні для здійснення випадкового схрещування – синтетичні популяції 

(сорти). При цьому можна виділити два напрями створення синтетичних 

популяцій: 

1) об’єднання в єдину синтетичну популяцію однорідних самозапилених 

ліній одного і того ж сорту з метою стабілізації (вирівнювання) на цій основі 

певних селекційних ознак; 

2) об’єднання в синтетичну популяцію інбредних ліній з низькою здатністю 

до самозапилення різних сортів і їх вільне перезапилення з метою створення 

селекційного матеріалу, який завдяки високому ступеню гетерозиготності 

зберігатиме високу продуктивність у низці послідовних генерацій. 

До селекційних складових (компонентів), які утворюють синтетичну 

популяцію, ставлять такі вимоги: 1) вони повинні мати добру комбінаційну 

здатність; 2) їх насіння зберігають (підтримують) у життєздатному стані для 

майбутніх синтезів даного сорту; 3) їх об’єднують так, щоб забезпечити 

максимально можливе випадкове схрещування [1]. 

Комбінація (суміш) самозапилених ліній рідко використовується як метод 

для покращення перехреснозапильних культур, навіть, якщо такі культури 

утворюють частину насіння у результаті самозапилення. Причини цього наступні: 

1) потомство, яке утворюється у результаті самозапилення, зазвичай має низьку 

життєздатність насіння; 2) при комбінації самозапилених ліній спостерігається 

тенденція до збільшення частки рослин, схильних до самозапилення [7]. Не 

зважаючи на це, даний метод існує і може застосовуватися на практиці, зокрема не 

тільки для поліпшення селекційного матеріалу, а й для створення нового, оскільки 

в процесі близькоспорідненого розмноження популяція диференціюється за 
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багатьма ознаками на низку самозапилених ліній, які мають досить суттєві 

відмінності порівняно з вихідною формою. Актуальним буде його застосування і 

стосовно однодомних конопель, які мають високий ступінь адаптацій до 

перехресного запилення, для прискорення селекційного процесу, хоча б часткової 

відмови від ручної трудомісткої або хімічної кастрації численних чоловічих квіток 

у суцвітті при проведенні схрещувань тощо. 

Створені нами синтетичні популяції за вказаним першим напрямом (з метою 

стабілізації селекційних ознак) на основі самозапилених ліній сортів Глухівські 58 і 

Глесія характеризувалися підвищеними показниками морфологічних ознак стебла, 

волокнистості (маси стебла і волокна, вмісту волокна), насіннєвої продуктивності, 

порівняно зі своїми вихідними формами. Перевищення синтетичними популяціями 

своїх вихідних форм за ознакою загальної довжини досягали 24,0, технічної 

довжини – 31,4, діаметра стебла – 24,6, маси стебла – 54,9, маси волокна – 60,9, 

вмісту волокна – 6,2%, а, головне, маси насіння з рослини – 3,6 разу (рис. 5.15, 

табл. Ж.3, Ж.4,). На відміну від описаних сортів, синтетичні популяції, що були 

створені шляхом комбінації самозапилених ліній сорту південного еколого-

географічного типу Золотоніські 15, не завжди характеризувалися вищими 

показниками досліджуваних селекційних ознак, інколи різниця була недостовірна, 

а в окремих випадках продуктивність синтетичних популяцій – нижчою. Однак, 

синтетична селекція завжди сприяла підвищенню вмісту волокна а стеблах. У 

процесі розмноження синтетичних популяцій від syn-1 до syn-3 рівень ознак 

продуктивності залишався стабільно високим. Маса 1000 насінин коливалась в бік 

збільшення чи зменшення і не залежала від покоління синтетичної популяції [46]. 

Волокнистість рослин конопель змінюється внаслідок сукупного впливу 

морфологічних і анатомічних ознак стебла. Якщо у результаті самозапилення 

зменшуються розміри (довжина і ширина) клітин та шарів первинних і вторинних 

луб’яних волокон (явище інбредної депресії), то в результаті вільного запилення 

інбредних ліній і створення синтетичної популяції спостерігається збільшення 

величини даних ознак. Порівняно з вихідним сортом Глухівські 58, у 

самозапилених ліній спостерігалася тенденція до зменшення розмірів клітин 
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елементарних луб’яних волокон: довжина клітин первинних луб’яних волокон у 

середньому зменшилася з 66,15 до 60,45 мкм, ширина – з 40,05 до 36,30 мкм, 

довжина клітин вторинних луб’яних волокон – з 26,55 до 21,75 мкм, ширина – з 

15,75 до 14,25 мкм. У синтетичної популяції встановлено збільшення розмірів 

досліджуваних клітин. Вони з високою достовірністю перевищують не тільки 

показники самозапилених ліній (Р < 0,001), а й сорту (крім довжини первинних 

луб’яних волокон). Так, довжина клітин первинних луб’яних волокон у рослин 

синтетичної популяції становила 73,95, ширина – 47,40 мкм, вторинних луб’яних 

волокон – 32,70 і 22,05 мкм відповідно [53]. 
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Рисунок 5.15 – Насіннєва продуктивність syn-1–syn-3, порівняно з вихідними 

формами (ВФ) (* – істотно на рівні значущості 0,05, середнє, 2014–2018 рр.) 

 

Також установлено, що у процесі створення вихідного матеріалу за схемою 

«сорт – самозапилені лінії – синтетична популяція» змінюється товщина волокна 

на поперечному зрізі стебла. У результаті інбридингу вона зменшується, а у 

результаті вільного самозапилення при створенні синтетичної популяції – 

збільшується, зокрема товщина шару первинного волокна у сорту Глухівські 58 

становила 230,25, самозапилених ліній – 155,25, синтетичної популяції – 
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264,00 мкм, вторинного волокна – 99,75, 77,25 і 116,75 мкм, загальна товщина шару 

волокна – 330,00, 232,50 і 380,75 мкм відповідно. За ознакою товщини шару 

первинного волокна різниця є достовірною між сортом і самозапиленими лініями 

(Р < 0,001), самозапиленими лініями і синтетичною популяцією (Р < 0,001), 

вихідним сортом і синтетичною популяцією (Р < 0,05); за ознакою товщини шару 

вторинного волокна різниця є достовірною між сортом і самозапиленими лініями 

(Р < 0,01), самозапиленими лініями і синтетичною популяцією (Р < 0,001) [53]. 

Як засвідчили результати досліджень створення вихідного матеріалу 

методами синтетичної селекції сприяло стабілізації ознаки відсутності 

канабіноїдних сполук до повної відсутності. Якщо у вихідної форми – сорту 

Глухівські 58 – вміст КБД знаходився в межах 0–0,07, ТГК – 0 і КБН – 0–0,04 балу, 

сорту Золотоніські 15 – в межах 0–0,34, 0–0,03 і 0–1,19 балу, то у syn-1–syn-3 

Глухівські 58, Глесія і Золотоніські 15 всі компоненти були відсутніми. Також 

стабілізувалась ознака однодомності, зокрема зменшився вміст ФП, ОФП (у 

поколіннях синтетичних популяцій сортів Глухівські 58 і Глесія навіть до нуля), а 

також СОФР, водночас суттєво підвищився вміст основного статевого типу – ОФМ 

(навіть до 100%) (табл. Ж.5) [46]. 

Отже, у результаті проведених досліджень доведено можливості створення 

нового селекційного матеріалу або підвищення продуктивності існуючого шляхом 

отримання на його основі стабільних самозапилених ліній з подальшим їх вільним 

перезапиленням і розмноженням за спеціально розробленою методикою за типом 

створення синтетичного сорту. При цьому на початкових етапах селекції важливо 

проводити добір самозапилених ліній за комплексом ознак, на завершальних 

етапах близькоспорідненого розмноження залишати лише ті лінії, які в результаті 

самозапилення утворюють найменшу кількість насіння, а за даними розсадника 

оцінки за умови відсутності просторової ізоляції і вільного запилення пилком 

різного походження характеризуються високою насіннєвою продуктивністю. Такий 

прийом дозволяє добирати генотипи, які меншою мірою здатні до самозапилення, а 

більшою мірою здатні до перехресного запилення, що у майбутньому підвищить 

життєздатність і продуктивність потомства [46]. 
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У наступному досліді були створені синтетичні популяції із залученням 

рівних кількостей насіння самозапилених ліній різних неспоріднених сортів. 

Синтетичні популяції для зручності отримали назви «Синтетик» із порядковим 

номером від 1 до 4. 

Компонентами синтетичної популяції Синтетик 1 стали самозапилені лінії І4–

І6 сортів середньоєвропейського еколого-географічного типу з порівняно 

ранньостиглої групи, зокрема Глухівські 58, Гляна, Глесія, Миколайчик, Іоніно. 

Вихідні для самозапилених ліній сорти належали до універсального напряму 

господарського використання, але характеризуються, перш за все, підвищеною 

насіннєвою продуктивністю. Популяцію Синтетик 2 утворили самозапилені лінії 

І4–І6, які також належали виключно до середньоєвропейського типу, але вже до 

різних груп стиглості – ранньостиглої (Глесія, Миколайчик, Іоніно) і більш 

пізньостиглої (Глухівські 51, Глухівські 46), причому сорти Глухівські 51 та 

Глухівські 46 мають низьку насіннєву продуктивність, але дають високі урожаї 

волокна і стебел. Серед п’яти компонентів синтетичної популяції Синтетик 3 і 

Синтетик 4 були інбредні лінії, утворені з двох еколого-географічних типів – 

середньоєвропейського і південного (до останнього належать сорти Золотоніські 15 

і Ніка). Крім тривалішого вегетаційного періоду, південні коноплі 

характеризуються вищими урожаями стебел, волокна і нижчими урожаями насіння, 

більш строкатою статевою структурою. Синтетик 3 утворений на основі сортів, що 

здебільшого належать до пізньостиглої групи, а Синтетик 4 – як ранньо-, так і 

пізньостиглої групи. 

Після вільного перезапилення потомства кожного компонента синтетичної 

популяції першого покоління (syn-1) було проаналізовано окремо з метою 

виявлення селекційної цінності (чи комбінаційної здатності у широкому смислі) 

тієї и іншої самозапиленої лінії та встановлено середні значення селекційних ознак 

популяції загалом. 

Установлено, що за середніми даним syn-1 Синтетик 1 перевищував свої 

вихідні форми, зокрема загальна довжина стебла становила 257,6 і 236,0 см, 

технічна довжина стебла – 172,7 і 160,4 см, діаметр стебла – 9,25 і 8,87 мм, маса 
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стебла – 20,45 і 18,25 г, маса волокна – 6,58 і 5,65 г, вміст волокна – 32,3 і 31,1%, 

маса насіння – 11,64 і 11,21 г відповідно, виняток становила лише ознака маси 

тисячі насінин. За умови добору трьох найбільш продуктивних компонентів за 

результатами оцінки syn-1 і подальшого їх розмноження рівень прояву селекційних 

ознак у syn-3 не зменшився (крім технічної довжини стебла), а в деяких випадках 

мав тенденцію до підвищення, хоч і не мав істотної різниці. Загалом поєднання 

компонентів однієї групи стиглості і еколого-географічного типу виявилось досить 

добрим з точки зору продуктивності (табл. 5.25, 5.26). 

 

Таблиця 5.25 – Мінливість морфологічних ознак потомства самозапилених 

ліній – компонентів синтетичної популяції Синтетик 1 (2017–2019 рр.) 

Вихідні форми 

та компоненти 

синтетичної 

популяції 

Ознаки 

загальна довжина, 

см 

технічна довжина, 

см 

діаметр стебла, 

мм 

х  ± s х  V, % х  ± s х  V, % х  ± s х  V, % 

Глухівські 58 221,1 ± 4,69 8,2 140,0 ± 5,77 16,0   8,89 ± 0,331 14,4 

syn-1 279,1 ± 4,14*** 5,7 192,5 ± 7,29*** 14,6 10,44 ± 0,438** 16,3 

Гляна 232,1 ± 6,10 10,2 164,5 ± 9,46 22,3   8,84 ± 0,481 21,0 

syn-1 256,7 ± 3,82*** 5,8 161,9 ± 5,45 13,0   8,99 ± 0,293 12,6 

Глесія 234,2 ± 3,21 5,3 166,7 ± 5,12 11,9   8,61 ± 0,284 12,8 

syn-1 255,9 ± 3,45*** 5,2 163,5 ± 2,95 7,0   9,33 ± 0,270 11,2 

Миколайчик 238,1 ± 5,65 9,2 157,7 ± 5,49 13,5   9,09 ± 0,499 21,2 

syn-1 237,9 ± 2,39 3,9 165,8 ± 4,30 10,0   8,05 ± 0,182* 8,8 

Іоніно 254,5 ± 4,55 6,9 173,3 ± 3,71 8,3   8,91 ± 0,171 7,4 

syn-1 258,2 ± 4,54 6,8 179,6 ± 4,34 9,3   9,42 ± 0,370 15,2 

Середнє, ВФ 236,0 ± 4,84 8,0 160,4 ± 5,91 14,4   8,87 ± 0,353 15,4 

Середнє, syn-1 257,6 ± 3,67*** 5,5 172,7 ± 4,87 10,8   9,25 ± 0,311 12,8 

Середнє, syn-3 258,6 ± 6,57** 9,8 162,9 ± 5,87 14,0   9,75 ± 0,359 14,3 

Примітка. Тут і в табл. 5.26–5.32: * – Р < 0,01, ** – Р < 0,01, *** – Р < 0,001 

(між syn та ВФ – вихідними формами). 
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Таблиця 5.26 – Мінливість ознак волокнистості та насіннєвої продуктивності 

потомства самозапилених ліній – компонентів синтетичної популяції Синтетик 1 

(2017–2019 рр.) 

Вихідні форми 

та компоненти 

синтетичної 

популяції 

Ознаки 

маса 

стебла, 

г 

маса 

волокна, 

г 

вміст 

волокна, 

% 

маса 

насіння, 

г 

маса 

тисячі 

насінин, г 

х  ± s х  V, % х  х  х  х  

Глухівські 58 18,25 ± 1,491 31,6 5,72 31,4 11,83 18,8 

syn-1 24,76 ± 1,733** 27,4 7,81 31,9 11,61 19,2 

Гляна 19,28 ± 2,082 41,8 6,67 34,6 13,02 19,6 

syn-1 20,77 ± 1,426 26,6 6,70 32,2 12,26 16,6 

Глесія 18,95 ± 1,193 24,4 5,99 31,6 13,13 18,8 

syn-1 20,56 ± 1,088 20,5 6,57 32,0 16,75 16,3 

Миколайчик 14,89 ± 2,138 55,6 4,92 33,0   9,08 19,6 

syn-1 16,56 ± 0,895 20,9 5,47 33,0   5,17 16,4 

Іоніно 19,89 ± 0,994 19,4 4,97 25,0   9,00 16,0 

syn-1 19,62 ± 1,441 28,4 6,36 32,4 12,41 19,0 

Середнє, ВФ 18,25 ± 1,580 34,6 5,65 31,1 11,21 18,6 

Середнє, syn-1 20,45 ± 1,317 24,8 6,58 32,3 11,64 17,5 

Середнє, syn-3 20,83 ± 1,967 36,6 6,84 32,8 12,67 18,8 

 

Синтетик 2 у першому поколінні характеризувався нижчою продуктивністю 

за більшою кількістю ознак, порівняно з вихідною формою, зокрема за загальною і 

технічною довжиною, вмістом волокна. Syn-3 перевищувала середнє вихідних 

форм (сортів Глесія, Миколайчик, Іоніно, Глухівські 51 і Глухівські 46) за 

ознаками загальної довжини (261,6 порівняно з 247,2 см), діаметру стебла (9,68 і 

8,87 мм), маси стебла (26,04 і 18,25 г), маси волокна (7,68 і 5,69 г), маси насіння з 

рослини (12,20 і 9,41 г) і маси тисячі насінин (19,2 і 16,5 г відповідно). Отже, 

ефективність аналізу і добору декількох ліній syn-1 для подальшого вільного 

схрещування і розмноження є очевидною (табл. 5.27, 5.28). 
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Таблиця 5.27 – Мінливість морфологічних ознак потомства самозапилених 

ліній – компонентів синтетичної популяції Синтетик 2 (2017–2019 рр.) 

Вихідні форми 

та компоненти 

синтетичної 

популяції 

Ознаки 

загальна довжина, 

см 

технічна довжина, 

см 

діаметр стебла, 

мм 

х  ± s х  V, % х  ± s х  V, % х  ± s х  V, % 

Глесія 234,2 ± 3,21 5,3 166,7 ± 5,12 11,9   8,61 ± 0,284 12,8 

syn-1 248,1 ± 2,98** 4,6 158,1 ± 4,35 10,6   8,92 ± 0,300 13,0 

Миколайчик 238,1 ± 5,65 9,2 157,7 ± 5,49 13,5   9,09 ± 0,499 21,2 

syn-1 235,1 ± 3,52 5,8 136,8 ± 2,28** 6,5   9,95 ± 0,433 16,8 

Іоніно 254,5 ± 4,55 6,9 173,3 ± 3,71 8,3   8,91 ± 0,171 7,4 

syn-1 227,7 ± 3,28*** 5,6 140,8 ± 4,51*** 12,4   9,26 ± 0,256 10,7 

Глухівські 51 243,2 ± 3,21 5,1 185,1 ± 5,77 12,1   8,65 ± 0,353 15,8 

syn-1 249,5 ± 5,59 8,7 158,4 ± 5,52** 13,5   9,81 ± 0,386* 15,3 

Глухівські 46 266,2 ± 9,92 14,4 189,9 ± 2,10 4,3   9,09 ± 0,338 14,3 

syn-1 268,7 ± 4,77 6,9 180,4 ± 4,29* 9,2 10,08 ± 0,383* 14,7 

Середнє, ВФ 247,2 ± 5,31 8,2 174,5 ± 4,44 10,0   8,87 ± 0,329 14,3 

Середнє, syn-1 245,8 ± 4,03 8,3 154,9 ± 4,19** 10,4   9,60 ± 0,352 14,1 

Середнє, syn-3 261,6 ± 3,62* 5,4 173,7 ± 5,64 12,6   9,68 ± 0,458 18,3 

 

Слід зазначити, що у різних синтетичних популяціях одна і та ж 

самозапилена лінія може давати у потомстві як низьку, так і високу 

продуктивність, що залежить від її ЗКЗ і СКЗ та властивостей генотипів усіх 

компонентів, які залучені до схрещування (генотипового середовища). Наприклад, 

у потомстві самозапиленої лінії сорту Миколайчик в межах Синтетик 1 

встановлено істотне зниження маси насіння з рослини, яка становила 5,17 г, 

порівняно з 9,08 г у вихідного сорту, а в межах популяції Синтетик 2 спостерігали 

підвищений прояв насіннєвої продуктивності у потомстві цієї ж лінії, а саме – 

11,73, порівняно з 9,08 г, і майже в 2 рази збільшення маси стебла (26,43 і 14,89 г). 
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Таблиця 5.28 – Мінливість ознак волокнистості та насіннєвої продуктивності 

потомства самозапилених ліній – компонентів синтетичної популяції Синтетик 2 

(2017–2019 рр.) 

Вихідні форми 

та компоненти 

синтетичної 

популяції 

Ознаки 

маса 

стебла, 

г 

маса 

волокна, 

г 

вміст 

волокна, 

% 

маса 

насіння, 

г 

маса 

тисячі 

насінин, г 

х  ± s х  V, % х  х  х  х  

Глесія 18,95 ± 1,193 24,4 5,99 31,6 13,13 18,8 

syn-1 19,03 ± 1,686 34,3 5,89 31,0 13,17 16,4 

Миколайчик 14,89 ± 2,138 55,6 4,92 33,0   9,08 19,6 

syn-1 26,43 ± 1,997*** 29,2 8,99 34,0 11,73 15,8 

Іоніно 19,89 ± 0,994 19,4 4,97 25,0   9,00 16,0 

syn-1 20,53 ± 1,182 22,3 5,82 28,3 10,19 16,1 

Глухівські 51 16,69 ± 1,143 26,5 5,89 35,3   8,51 15,6 

syn-1 23,99 ± 1,559*** 21,2 7,03 29,3 10,47 16,2 

Глухівські 46 20,81 ± 1,764 32,8 6,69 32,1   7,35 12,6 

syn-1 22,76 ± 1,856 31,6 7,00 30,8 10,65 18,8 

Середнє, ВФ 18,25 ± 1,446 31,7 5,69 31,4   9,41 16,5 

Середнє, syn-1 22,55 ± 1,656* 27,7 6,95 30,7 11,24 16,7 

Середнє, syn-3 26,04 ± 2,211** 32,9 7,68 29,5 12,20 19,2 

 

Внаслідок поєднання генів різного селекційного матеріалу в одному 

генотипі, самозапилена лінія може давати потомство, яке набуває діаметрально 

протилежних рис, не властивих вихідній формі. Так, у потомстві самозапиленої 

лінії сорту Глухівські 51 спостерігалось різке зменшення вмісту волокна з 35,3 до 

29,3% і збільшення насіннєвої продуктивності з 8,51 до 10,47 г та крупності 

насіння, що зовсім не характерно для цього сорту. Синтетична селекція одночасно 

сприяє формотворенню унікальних генотипів. 

У syn-1 Синтетик 3, отриманому на основі різних еколого-географічних 

типів, але переважно пізньостиглих сортів, спостерігали приблизно однаковий 
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прояв морфологічних ознак та збільшення в результаті синтетичної селекції маси 

стебла, маси волокна, вмісту волокна, маси насіння з рослини. Синтетик 3 значно 

перевищував вихідні форми за масою тисячі насінин (18,1 порівняно з 15,2 г). Для 

пізньостиглих сортів конопель характерним є формування дрібного насіння, однак 

синтетична селекція стала одним із шляхів підвищення урожайності за насінням у 

таких сортів. Слід підкреслити, що потомстві самозапилені лінії південного сорту 

Ніка, який має найтриваліший вегетаційний період серед досліджуваних сортів і 

формує низьку масу насіння, у складі синтетичної популяції виявлено масу насіння 

у 2,8 разу більшу за вихідну форму (15,86 і 5,00 г відповідно) (табл. 5.29, 5.30). 

 

Таблиця 5.29 – Мінливість морфологічних ознак потомства самозапилених 

ліній – компонентів синтетичної популяції Синтетик 3 (2017–2019 рр.) 

Вихідні форми 

та компоненти 

синтетичної 

популяції 

Ознаки 

загальна довжина, 

см 

технічна довжина, 

см 

діаметр стебла, 

мм 

х  ± s х  V, % х  ± s х  V, % х  ± s х  V, % 

Іоніно 254,5 ± 4,55 6,9 173,3 ± 3,71 8,3 8,91 ± 0,171 7,4 

syn-1 256,6 ± 5,75 8,7 169,0 ± 3,09 7,1 8,50 ± 0,391 17,8 

Глухівські 51 243,2 ± 3,21 5,1 185,1 ± 5,77 12,1 8,65 ± 0,353 15,8 

syn-1 266,2 ± 3,54*** 5,2 189,9 ± 4,80 9,8 9,25 ± 0,375 15,7 

Глухівські 46 266,2 ± 9,92 14,4 189,9 ± 2,10 4,3 9,09 ± 0,338 14,3 

syn-1 243,5 ± 3,16* 5,0 172,5 ± 5,40** 12,1 9,32 ± 0,288 11,9 

Золотоніські 15 257,8 ± 4,98 7,5 178,5 ± 5,09 11,0 8,75 ± 0,366 16,2 

syn-1 265,5 ± 4,21 6,1 189,3 ± 2,48 5,1 9,11 ± 0,328 14,0 

Ніка 267,7 ± 4,64 6,7 182,9 ± 4,64 9,8 9,62 ± 0,081 3,3 

syn-1 256,5 ± 5,58 8,4 165,3 ± 9,62 22,5 10,17 ± 0,537 20,4 

Середнє, ВФ 257,9 ± 5,46 8,1 181,9 ± 4,26 9,1 9,00 ± 0,262 11,4 

Середнє, syn-1 257,7 ± 4,45 6,7 177,2 ± 5,08 11,3 9,27 ± 0,384 16,0 

Середнє, syn-3 266,3 ± 3,24 4,7 193,8 ± 5,79 11,6 8,91 ± 0,318 13,8 
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Таблиця 5.30 – Мінливість ознак волокнистості та насіннєвої продуктивності 

потомства самозапилених ліній – компонентів синтетичної популяції Синтетик 3 

(2017–2019 рр.) 

Вихідні форми 

та компоненти 

синтетичної 

популяції 

Ознаки 

маса 

стебла, 

г 

маса 

волокна, 

г 

вміст 

волокна, 

% 

маса 

насіння, 

г 

маса 

тисячі 

насінин, г 

х  ± s х  V, % х  х  х  х  

Іоніно 19,89 ± 0,994 19,4 4,97 25,0   9,00 16,0 

syn-1 21,17 ± 2,258 41,3 5,83 27,5   9,75 20,1 

Глухівські 51 16,69 ± 1,143 26,5 5,89 35,3   8,51 15,6 

syn-1 18,76 ± 1,359 20,0 6,28 33,5   7,92 16,0 

Глухівські 46 20,81 ± 1,764 32,8 6,69 32,1   7,35 12,6 

syn-1 20,26 ± 1,370 26,2 6,49 32,0   9,41 17,7 

Золотоніські 15 20,62 ± 1,802 33,8 6,17 29,9   7,05 16,6 

syn-1 20,92 ± 1,768 32,7 7,53 36,0   8,90 18,0 

Ніка 26,33 ± 1,017 15,0 7,80 29,6   5,00 15,0 

syn-1 33,06 ± 2,797** 32,8 9,52 28,8 13,86 18,8 

Середнє, ВФ 20,87 ± 1,344 25,5 6,30 30,4   7,38 15,2 

Середнє, syn-1 22,83 ± 1,910 30,6 7,13 31,6   9,97 18,1 

Середнє, syn-3 20,83 ± 2,155 40,1 7,50 36,0 10,31 17,9 

 

Таким чином, внаслідок зростання у популяції частки гетерозиготних 

організмів проявляється у деяких випадках гетерозисний ефект, оскільки фактично 

утворюється гібридне насіння. У syn-3 спостерігали збільшення загальної і 

технічної довжини стебла, вмісту волокна до 36,0%. Загалом, даний варіант 

синтетичної популяції виявився вдалим. 

У популяції syn-3 Синтетик 4 відбулось зменшення морфологічних і окремих 

технологічних ознак, порівняно з syn-1 чи вихідними формами (сортами Гляна, 

Глесія, Глухівські 51, Золотоніські 15 і Ніка). Дещо підвищився вміст волокна 

(32,7%) і маса насіння (11,74 г) (табл. 5.31, 5.32). 
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Таблиця 5.31 – Мінливість морфологічних ознак потомства самозапилених 

ліній – компонентів синтетичної популяції Синтетик 4 (2017–2019 рр.) 

Вихідні форми 

та компоненти 

синтетичної 

популяції 

Ознаки 

загальна довжина, 

см 

технічна довжина, 

см 

діаметр стебла, 

мм 

х  ± s х  V, % х  ± s х  V, % х  ± s х  V, % 

Гляна 232,1 ± 6,10 10,2 164,5 ± 9,46 22,3   8,84 ± 0,481 21,0 

syn-1 245,8 ± 4,23 6,7 140,7 ± 5,68* 15,6   9,79 ± 0,427 16,9 

Глесія 234,2 ±  3,21 5,3 166,7 ± 5,12 11,9   8,61 ± 0,284 12,8 

syn-1 242,8 ± 4,45 7,1 158,8 ± 6,02 14,7   8,23 ± 0,286 13,5 

Глухівські 51 243,8 ± 3,21 5,1 185,1 ± 5,77 12,1   8,65 ± 0,353 15,8 

syn-1 264,6 ± 4,90*** 7,2 177,7 ± 5,53 12,0 10,19 ± 0,402** 15,3 

Золотоніські 15 257,8 ± 4,98 7,5 178,5 ± 5,09 11,0   8,75 ± 0,366 16,2 

syn-1 240,8 ± 5,08* 8,2 161,2 ± 3,54** 8,5   8,64 ± 0,229 10,2 

Ніка 267,7 ± 4,64 6,7 182,9 ± 4,64 9,8   9,62 ± 0,081 3,3 

syn-1 267,7 ± 4,44 6,4 182,7 ± 4,62 9,8   9,71 ± 0,259 10,4 

Середнє, ВФ 247,0 ± 4,43 7,0 175,5 ± 6,02 13,4   8,89 ± 0313 13,8 

Середнє, syn-1 252,3 ± 4,62 7,1 164,2 ± 5,08 12,1   9,31 ± 0,321 13,3 

Середнє, syn-3 227,8 ± 7,50* 12,8 149,9 ± 4,38*** 11,3   8,97 ± 0,340 14,7 

 

Згрупувавши показники потомств самозапилених ліній різних сортів в складі 

syn-1 і визначивши середні і крайні значення ознак можемо судити при загальну 

селекційну цінність тієї чи іншої лінії (рис. 5.16–5.18). Так, за ознаками загальної 

довжини стебла (у середньому 279,1 см), технічної довжини стебла (192,5 см), 

діаметру стебла (10,44 мм), маси тисячі насінини (19,2 г) можна виділити 

самозапилені лінії сорту Глухівські 58, маси стебла (23,39 г), маси волокна (8,60 г) 

– самозапилені лінії сорту Ніка, вмісту волокна (33,7%) – самозапилені лінії сорту 

Золотоніські 15, маси насіння з рослини (14,57 г) – самозапилені лінії сорту Глесія. 
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Таблиця 5.32 – Мінливість ознак волокнистості та насіннєвої продуктивності 

потомства самозапилених ліній – компонентів синтетичної популяції Синтетик 4 

(2017–2019 рр.) 

Вихідні форми 

та компоненти 

синтетичної 

популяції 

Ознаки 

маса 

стебла, 

г 

маса 

волокна, 

г 

вміст 

волокна, 

% 

маса 

насіння, 

г 

маса 

тисячі 

насінин, г 

х  ± s х  V, % х  х  х  х  

Гляна 19,28 ± 2,082 41,8 6,67 34,6 13,02 19,6 

syn-1 23,11 ± 2,241 37,6 8,06 34,9 13,39 16,6 

Глесія 18,95 ± 1,193 24,4 5,99 31,6 13,13 18,8 

syn-1 15,64 ± 1,310 32,4 5,06 32,4 13,80 15,6 

Глухівські 51 16,69 ± 1,143 26,5 5,89 35,3   8,51 15,6 

syn-1 29,37 ± 2,312*** 30,5 9,77 33,3 10,01 17,2 

Золотоніські 15 20,62 ± 1,802 33,8 6,17 29,9   7,05 16,6 

syn-1 19,65 ± 1,394 27,5 6,17 31,4   7,42 16,6 

Ніка 26,33 ± 1,017 15,0 7,80 29,6   5,00 15,0 

syn-1 25,72 ± 1,766 26,6 7,68 29,9 11,71 18,0 

Середнє, ВФ 20,37 ± 1,447 28,3 6,50 32,2   9,34 17,1 

Середнє, syn-1 22,70 ± 1,805 30,9 7,35 32,4 11,27 16,8 

Середнє, syn-3 22,30 ± 1,798 31,3 7,29 32,7 11,74 16,8 

 

Найбільший розмах варіації властивий лініям сортів Іоніно (за ознаками 

загальної і технічної довжини, вмісту волокна і маси тисячі насінин), Миколайчик 

(за ознакою діаметра стебла на середині технічної довжини), Глухівські 51 (за 

ознаками маси стебла і волокна) і Миколайчик (за ознакою маси насіння), що 

свідчить про різний характер їх комбінаційної здатності у різних поколіннях в 

складі синтетичних популяцій та про можливість цілеспрямованого селекційного 

добору компонентів синтетиків. 
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Рисунок 5.16 – Селекційна цінність самозапилених ліній – компонентів 

синтетичних популяцій: середні та граничні значення морфологічних ознак (2017–

2019 рр.) 

 

Облік статевих типів показав, в процесі синтетичної селекції, порівняно з 

вихідними формами, статевий склад поліпшувався, зокрема збільшилась частка 

ОФМ у статевій структурі, зменшився вміст СОФР, ОФП і ФП. У syn-1 Синтетик 1 

виявлено 85,0 ОФМ, 8,8 СОФР, 5,8 ОФП і 0,4% ФП, у syn-1 Синтетик 2 – 86,8, 6,7, 

5,0 і 1,5% відповідно, у syn-1 Синтетик 3 – 97,3 0,4, 1,9 і 0,4% відповідно, у 
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syn-1 Синтетик 4 – 89,4 ОФМ, 5,8 СОФР, 3,7 ОФП, 0,4 ФП і 0,7% ПОК. Загалом 

отримано досить високий вміст ОФМ (основного статевого типу), який 

зберігається і до syn-3.  
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Рисунок 5.17 – Селекційна цінність самозапилених ліній – компонентів 

синтетичних популяцій: середні та граничні значення ознак волокнистості (2017–

2019 рр.) 

 

Також про стабілізацію однодомності і продуктивності конопель в результаті 

близькоспорідненого розмноження і об’єднання в одну синтетичну популяцію 
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самозапилених ліній свідчить не лише збільшення частки ОФМ у статевій 

структурі, і елімінація або суттєве зниження таких небажаних статевих типів як 

ОМР і ПОК. 
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Рисунок 5.18 – Селекційна цінність самозапилених ліній – компонентів 

синтетичних популяцій: середні та граничні значення ознак насіннєвої 

продуктивності (2017–2019 рр.) 

 

Розглянувши статевий склад у розрізі складових синтетичних популяцій, 

констатуємо, що у потомстві самозапилених ліній сорту Миколайчик (Синтетик 1) 

і сорту Глухівські 51 (Синтетик 2) спостерігали зменшення кількості ОФМ з 83,4 

до 63,6 і з 81,1 до 70,2%, що є негативним для селекції явищем і свідчить про 

значну гетерозиготність ознак статі у даного селекційного матеріалу (табл. 5.33, 

5.34). 
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Таблиця 5.33 – Статева структура потомства самозапилених ліній – 

компонентів синтетичної популяції Синтетик 1 (2017–2019 рр.) 

Вихідні форми та 

компоненти синтетичної 

популяції 

Співвідношення статевих типів, % 

ОФМ СОФР ОФП ФП ОМР ПОК 

Глухівські 58 64,5 16,1 9,7 9,7 0 0 

syn-1 88,2 5,9 5,9 0 0 0 

Гляна 71,9 15,6 9,4 3,1 0 0 

syn-1 91,3 4,4 4,3 0 0 0 

Глесія 71,9 12,5 9,4 6,2 0 0 

syn-1 95,0 5,0 0 0 0 0 

Миколайчик 83,4 8,3 8,3 0 0 0 

syn-1 63,6 18,2 16,4 1,8 0 0 

Іоніно 39,5 26,3 21,0 13,2 0 0 

syn-1 86,9 10,5 2,6 0 0 0 

Середнє, ВФ 66,2 15,8 11,6 6,4 0 0 

Середнє, syn-1 85,0 8,8 5,8 0,4 0 0 

Середнє, syn-3 87,0 6,5 2,2 4,3 0 0 

 

Значно покращився статевий склад у сорту Іоніно (Синтетик 1, Синтетик 2, 

Синтетик 3) та південних сортів Золотоніські та Ніка, зокрема у Синтетик 3 у 

потомстві самозапилених ліній проявилося 100,0% ОФМ (табл. 5.35, 5.36). 

Висока селекційна цінність окремих самозапилених ліній, на основі яких 

створені досліджувані синтетичні популяції, за здатністю давати у потомстві 

максимальну кількість ОФМ була у І4–І6 Гляна, Глесія, Іоніно, Глухівські 46 

(більше 90%). Значний розмах варіації за вмістом ОФМ властивий самозапиленим 

лініям сортів Миколайчик, Глухівські 51 і Ніка, що створює можливості для 

успішного проведення поліпшуючих селекційних доборів за даною ознакою 

(рис. 5.19). 
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Таблиця 5.34 – Статева структура потомства самозапилених ліній – 

компонентів синтетичної популяції Синтетик 2 (2017–2019 рр.) 

Вихідні форми та 

компоненти синтетичної 

популяції 

Співвідношення статевих типів, % 

ОФМ СОФР ОФП ФП ОМР ПОК 

Глесія 71,9 12,5 9,4 6,2 0 0 

syn-1 93,8 3,1 3,1 0 0 0 

Миколайчик 83,4 8,3 8,3 0 0 0 

syn-1 86,8 5,3 2,6 5,3 0 0 

Іоніно 39,5 26,3 21,0 13,2 0 0 

syn-1 91,1 2,2 4,5 2,2 0 0 

Глухівські 51 81,1 10,8 2,7 5,4 0 0 

syn-1 70,2 22,8 7,0 0 0 0 

Глухівські 46 73,7 10,5 10,5 5,3 0 0 

syn-1 91,9 0 8,1 0 0 0 

Середнє, ВФ 69,9 13,7 10,4 6,0 0 0 

Середнє, syn-1 86,8 6,7 5,0 1,5 0 0 

Середнє, syn-3 88,4 2,3 9,3 0 0 0 

 

Вищенаведені дослідження лягли в основу розробки «Способу створення 

синтетичних популяцій конопель» (розділ 7), за яким визначено оптимальну 

кількість складових (компонентів) синтетичних популяцій, покоління 

самозапилених ліній та критерії їх добору (з низькою здатністю до самозапилення і 

значною до перехресного запилення, високою продуктивністю за результатами 

вивчення в розсаднику оцінки, різною спеціалізацією за напрямом господарського 

використання, за еколого-географічним типом), особливості розмноження з 

використанням штучної ізоляції в умовах вегетаційного будинку тощо. 
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Таблиця 5.35 – Статева структура потомства самозапилених ліній – 

компонентів синтетичної популяції Синтетик 3 (2017–2019 рр.) 

Вихідні форми та 

компоненти синтетичної 

популяції 

Співвідношення статевих типів, % 

ОФМ СОФР ОФП ФП ОМР ПОК 

Іоніно 39,5 26,3 21,0 13,2 0 0 

syn-1 97,6 0 2,4 0 0 0 

Глухівські 51 81,1 10,8 2,7 5,4 0 0 

syn-1 93,2 0 6,8 0 0 0 

Глухівські 46 73,7 10,5 10,5 5,3 0 0 

syn-1 95,6 2,2 0 2,2 0 0 

Золотоніські 15 67,6 13,5 10,8 2,7 0 5,4 

syn-1 100,0 0 0 0 0 0 

Ніка 88,9 5,5 0 2,8 2,8 0 

syn-1 100,0 0 0 0 0 0 

Середнє, ВФ 70,2 13,3 9,0 5,9 0,5 1,1 

Середнє, syn-1 97,3 0,4 1,9 0,4 0 0 

Середнє, syn-3 90,0 4,0 6,0 0 0 0 

 

Таблиця 5.36 – Статева структура потомства самозапилених ліній – 

компонентів синтетичної популяції Синтетик 4 (2017–2019 рр.) 

Вихідні форми та 

компоненти синтетичної 

популяції 

Співвідношення статевих типів, % 

ОФМ СОФР ОФП ФП ОМР ПОК 

Гляна 71,9 15,6 9,4 3,1 0 0 

syn-1 93,5 6,5 0 0 0 0 

Глесія 71,9 12,5 9,4 6,2 0 0 

syn-1 97,6 2,4 0 0 0 0 
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Кінець табл. 5.36 

Вихідні форми та 

компоненти синтетичної 

популяції 

Співвідношення статевих типів, % 

ОФМ СОФР ОФП ФП ОМР ПОК 

Глухівські 51 81,1 10,8 2,7 5,4 0 0 

syn-1 91,5 8,5 0 0 0 0 

Золотоніські 15 67,6 13,5 10,8 2,7 0 5,4 

syn-1 92,3 3,9 0 1,9 0 1,9 

Ніка 88,9 5,5 0 2,8 2,8 0 

syn-1 72,3 7,7 18,5 0 0 1,5 

Середнє, ВФ 76,3 11,6 6,5 4,0 0,5 1,1 

Середнє, syn-1 89,4 5,8 3,7 0,4 0 0,7 

Середнє, syn-3 92,4 3,8 3,8 0 0 0 
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Рисунок 5.19 – Селекційна цінність самозапилених ліній – компонентів 

синтетичних популяцій: середні та граничні значення вмісту ОФМ (2017–2019 рр.) 

 

У підсумку наголосимо, що самозапилення є дієвим методом в селекції 

сучасних непсихотропних конопель однодомної форми, інбредні лінії – важливі та 

цінні компоненти при гібридизації, які значно урізноманітнюють вихідний 

матеріал, а при постійному їх підтриманні у життєздатному стані є можливість 

прискорити процес створення сортів. 
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Висновки до розділу 5 

 

1. У результаті самозапилення однодомних конопель спостерігалася 

генетична стабілізація ознак, диференціація інбредних ліній за окремими і 

комплексом ознак, формування унікальних генотипів із характеристиками, які не 

були властиві вихідним формам, та явище інбредної депресії, що полягало у 

зниженні загальної довжини і діаметру стебла, маси стебла і волокна, вмісту 

волокна, маси насіння з рослини, розмірів листків (площі фотосинтезуючої 

поверхні). Технічна довжина стебла могла збільшуватися, але це відбувається 

одночасно із зменшенням розмірів суцвіття, що у свою чергу є причиною 

зменшення насіннєвої продуктивності. Маса тисячі насінин також могла 

збільшуватися, але це явище проходить паралельно зі зменшенням маси насіння з 

рослини. 

2. У І11 Глухівські 58, порівняно з вихідною формою, майже вдвічі 

зменшилася маса стебла і волокна (–46,6 і –54,6% відповідно), на 75,0% – маса 

насіння з рослини. У І11 Золотоніські 15 приблизно на третину зменшилася маса 

стебла і волокна (–31,0 і –36,1%), удвічі – маса насіння (–50,3%). Загалом для 

різних селекційних ознак характерний неоднаковий ступінь інбредної депресії, у 

свою чергу різні сорти специфічно реагували на близькоспоріднене розмноження 

(самозапилені лінії сорту Глухівські 58 мають вищий рівень депресії, ніж сорту 

Золотоніські 15). 

3. Аналіз перших поколінь від самозапилення довів можливість виявлення 

ліній з низьким проявом інбредної депресії чи майже її відсутністю, що дає змогу 

створювати цінні самозапилені лінії як компоненти схрещувань. Їх добір краще 

починати з І1 й проводити до І4, у схрещування доцільно залучати з І4–І6, коли 

здебільшого наступає інбредний мінімум. 

4. Репродуктивна інбредна депресія у конопель в онтогенезі проявлялася у 

зниженні енергії проростання і схожості насіння, розвитку різного роду аномалій 

генеративних органів – жіночої та чоловічої стерильності, появі рослин з 

інтерсексуальними квітками та безстатевих форм, зміні статевої структури 
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популяції, зниженні кількості сформованого насіння у різних поколінь вихідних 

для самозапилення форм тощо. 

5. Самозапилення є важливим методом стабілізації ознаки однодомності, 

воно дозволяє елімінувати у генофонді популяції ПОК (прямий дестабілізатор 

однодомності, кількаразове перезапилення з яким може розмити межу між 

однодомною і дводомною формою конопель) та непродуктивні статеві типи, 

принаймі вже до четвертого покоління. Сумарна кількість найважливіших статевих 

типів – ОФМ і СОФР – становила у самозапилених ліній ранніх поколінь більше 

90%. Серед самозапилених ліній переважної більшості сортів вже у І1 виявлені 

такі, що не містять ПОК і представлені виключно ОФМ, їх рекомендовано 

добирати для подальшого включення в селекційний процес. 

6. У самозапилених ліній ранніх поколінь успадкування ознак статі 

зміщувалося у бік жіночої. З І6–І8 спостерігалась різка зміна статевої структури, 

успадкування ознак статі зміщувалося у бік чоловічої – зростала кількість ОФП, 

що є еволюційно сформованою адаптацією до збалансування генетичних факторів 

обох статей в межах популяції однодомної форми конопель. У І11 Глухівські 58 

виявлено 40,4 ОФМ, 40,4 СОФР і 19,2% ОФП, у І11 Золотоніські 15 – 48,2 ОФМ, 

41,0 СОФР і 10,8% ОФП. 

7. Для розмноження цінних генотипів самозапилених ліній, які зазнали 

суттєвого впливу репродуктивної депресії, рекомендовано застосовувати «Спосіб 

розмноження рослин конопель з насіння з низькою схожістю та життєздатністю». 

9. У результаті інбридингу у самозапилених ліній конопель проявлялися 

змінені аномальні ознаки, які були як спадковими (мутації), так і не спадковими 

(морфози, модифікації та фенокопії). Спектр прояву змінених ознак нараховував 

20 форм, із середньою частотою прояву від 0,00 до 0,24%. Лише невелика частина 

із них становила практичне значення, решта мала теоретичний інтерес. У процесі 

самозапилення кількість рослин зі зміненими ознаками зменшувалася, а повністю 

вони елімінувалися у І4–І5. 

9. Уперше у самозапилених ліній сорту Глухівські 58 виявлено нову спадкову 

(мутантну) форму пізньостиглих карликових рослин, не пов’язану з плейотропною 
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дією гена чоловічої стерильності. Дана ознака карликовості контролюється 

рецесивним геном та геном-супресором, які взаємодіють за типом рецесивного 

епістазу, однак ця генетична схема успадкування є формальною, оскільки 

біохімічний механізм прояву карликовості у конопель не відомий. Ознака може 

бути використана для збагачення колекції генетичних ресурсів конопель та 

створення низькорослих (карликових) насіннєвих сортів. 

10. Доведено можливість створення цінних самозапилених ліній за окремими 

селекційними ознаками та їх комплексом, зокрема з високими показниками 

(мінімальним ступенем інбредної депресії) загальної і технічної довжини стебла, 

діаметру стебла, маси стебла і волокна, вмісту волокна, маси насіння з рослини, 

вмісту олії, ромбоподібною формою суцвіття, зі стійкістю до шкідників і хвороб, з 

однорідним статевим складом, зближеними строками початку цвітіння чоловічих і 

жіночих квіток тощо. 

11. Самозапилені лінії однодомних конопель успішно використані як 

компоненти синтетичних популяцій, при цьому можна виділити два напрями їх 

створення: об’єднання в єдину синтетичну популяцію однорідних самозапилених 

ліній одного і того ж сорту з метою стабілізації (вирівнювання) на цій основі 

певних селекційних ознак; об’єднання в синтетичну популяцію інбредних ліній (які 

характеризуються низькою здатністю до самозапилення) різних сортів і їх вільне 

перезапилення з метою створення селекційного матеріалу, який завдяки високому 

ступеню гетерозиготності зберігатиме високу продуктивність у низці послідовних 

генерацій (принаймі до syn-3) при стабільній однодомності і відсутності 

канабіноїдів. 

12. Як компонент різних синтетичних популяцій одна і та ж самозапилена 

лінія у потомстві проявляла різний рівень продуктивності. Найвищу селекційну 

цінність за ознаками загальної (у середньому 279,1 см) і технічної довжини стебла 

(192,5 см), діаметру стебла (10,44 мм), маси тисячі насінини (19,2 г) мали 

самозапилені лінії сорту Глухівські 58, маси стебла (23,39 г) і волокна (8,60 г) – 

самозапилені лінії сорту Ніка, вмісту волокна (33,7%) і переважанням ОФМ 

(96,2%) – самозапилені лінії сорту Золотоніські 15, маси насіння з рослини (14,57 г) 
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– самозапилені лінії сорту Глесія. Найвищий рівень мінливості ознак властивий 

інбредним лініям сортів Іоніно, Миколайчик і Глухівські 51, що свідчить про 

різний характер їх комбінаційної здатності у складі синтетичних популяцій та про 

можливість цілеспрямованого селекційного добору компонентів синтетиків. 

13. У практичній селекції рекомендовано використовувати «Спосіб 

створення синтетичних популяцій конопель», згідно з яким визначено оптимальну 

кількість складових (компонентів) синтетичних популяцій, покоління 

самозапилених ліній та критерії їх добору, особливості розмноження з 

використанням штучної ізоляції в умовах вегетаційного будинку тощо. 

Основні результати даного розділу опубліковані в працях [4, 11, 15, 17–48, 51, 53]. 
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РОЗДІЛ 6 

РІВЕНЬ ПРОЯВУ ТА УСПАДКУВАННЯ СЕЛЕКЦІЙНИХ ОЗНАК У 

ГІБРИДІВ КОНОПЕЛЬ, СТВОРЕНИХ НА ОСНОВІ САМОЗАПИЛЕНИХ 

ЛІНІЙ 

 

Актуальність створення гібридів однодомної форми конопель з 

використанням самозапилених ліній і встановлення у них гетерозисного ефекту 

викликана як потребою в принципово новому вихідному матеріалі даної культури 

різних напрямів господарського використання, його урізноманітненні, розширенні 

генетичної основи, в прискоренні селекційного процесу створення сортів завдяки 

отриманню однорідних і стабільних популяцій вже на його ранніх етапах за 

порівняно короткий термін, так і необхідністю доведення можливості створення 

високопродуктивних гібридів при одночасній відсутності канабіноїдів та плосконі 

однодомних конопель, оскільки побутувала думка, що останнє не можливо, бо в 

потомстві гібридів спостерігатиметься гетерозис і за вмістом ТГК, і за кількістю 

чоловічих рослин [16, 17]. 

Також актуальною залишається розробка теоретико-методичних основ 

гібридизації у однодомних конопель, які б включали обґрунтування вибору типу 

гібридів, що мають найвищу селекційну цінність, принципи підбору батьківських 

форм, напрямів схрещування, прийомів оцінки гібридного матеріалу, схем 

селекційного процесу тощо, бо до цього часу схрещування з метою створення 

вихідного матеріалу здійснювались здебільшого емпіричним шляхом. Такий підхід 

без розробки наукової методології знижує ефективність селекції, вимагає 

створення значно більших обсягів селекційного матеріалу, який часто поступається 

за цінними ознаками вихідним формам, та більшої тривалості створення сорту у 

часі. 

Слід зазначити, що гібриди у подальшому їх використовують для створення 

сортів конопель шляхом проведення поліпшуючих та стабілізуючих доборів у 

потомстві. 
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6.1 Компаративний аналіз селекційної цінності сортолінійних, 

лінійносортових і міжлінійних гібридів конопель F1–F3 різних еколого-

географічних типів 

 

6.1.1 Рівень прояву, ефект гетерозису та успадкування морфологічних ознак, 

волокнистості, насіннєвої продуктивності та олійності 

 

Вивчення сортолінійних, лінійносортових і міжлінійних гібридів першого 

покоління у розсаднику оцінки показало, що вони характеризуються мінливістю 

цінних господарських (селекційних) ознак. У основному, отримано позитивні 

результати: гібриди характеризуються вищими показниками продуктивності у 

порівнянні з вихідними сортами і їх самозапиленими лініями, батьківськими 

формами, сортом-стандартом. Спостерігався прояв гетерозисного ефекту [16, 17]. 

На достовірному рівні обидві вихідні сорти Глухівські 58 і Глесія за ознакою 

загальної довжини стебла перевищують створені на їх основі міжлінійні гібриди  

І3–І6 Глухівські 58 / І3–І4 Глесія та І3–І4 Глесія / І3–І6 Глухівські 58, у яких вона 

становить 242,5 і 239,6 см відповідно. За ознакою технічної довжини стебла – 

гібриди, отримані в результаті схрещування самозапилених ліній сорту Глесія і 

сорту Глухівські 58, та міжлінійні гібриди, у яких вона становить 185,0, 189,0, 

203,0 і 192,7 см відповідно. За діаметром стебла суттєвої різниці не встановлено. 

Найвищі показники маси стебла (18,08 г) виявлено у гібриду                                    

І3–І4 Глесія / І3–І6 Глухівські 58 (достовірний рівень), маси волокна – у цього ж 

гібриду, вмісту волокна – Глесія / І5–І6 Глухівські 58. За середніми значеннями 

маси насіння жоден варіант схрещування в межах середньоєвропейського еколого-

географічного типу не перевищував на достовірному рівні вихідні сорти 

(табл. И.1). Однак, слід наголосити, що у кожного типу гібридів – сортолінійному, 

лінійносортовому, міжлінійному, отриманому в межах середньоєвропейського 

еколого-географічного типу, – завжди є окремі сім’ї (потомства однієї гібридної 

рослини), які характеризуються чітко вираженим гетерозисним ефектом, різко 

збільшеними показниками цінних господарських ознак [16, 17]. 
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Так, загальна довжина стебла може сягати значення 288,8 см, технічна 

довжина – 235,0 см, діаметр стебла – 11,20 мм, маса стебла – 23,88 г, маса волокна 

– 7,27 г, вміст волокна – 38,18%, маса насіння з рослини – 10,02 г, маса 1000 

насінин – 18,8 г, що значно вище вихідних сортів, на основі яких створено 

самозапилені лінії, а кращі сім’ї залучено до гібридизації. 

Звідси випливає досить важливий висновок про необхідність проведення 

індивідуального та/або індивідуально-сімейного добору в гібридних потомствах. 

Тільки за вищезазначеної умови використання самозапилених ліній для створення 

гібридного селекційного матеріалу буде ефективним, а рівень вираження 

закріпленої і стабілізованої таким чином певної ознаки чи групи ознак буде 

наявним протягом багатьох генерацій. Позитивним є те, що в результаті 

схрещування самозапилених ліній між собою і з сучасними сортами отримуємо 

досить однорідне потомство за ступенем мінливості цінних господарських 

(селекційних) ознак, тому відсутня потреба у тривалому часі для доборів з метою 

їх вирівнювання (стабілізації). Загалом, серед схрещувань в межах 

середньоєвропейського еколого-географічного типу найкраще зарекомендували 

себе міжлінійні гібриди [16, 17]. 

При гібридизації віддалених еколого-географічних типів – 

середньоєвропейського і південного – спостерігали вищі показники продуктивності 

селекційних ознак, порівняно з результатами схрещування в межах одного типу 

(див. табл. И.1). Так, за загальною довжиною і діаметром стебла усі досліджувані 

варіанти, крім Глесія / І5–І6 Золотоніські 15, на достовірному рівні перевищували 

вихідні сорти (Глесія і Золотоніські 15) з найвищим значенням ознаки 252,1 см у 

гібриду І3–І4 Глесія / Золотоніські 15 і 10,38 мм у І3–І6 Золотоніські 15 / І3–І4 Глесія 

відповідно. Коливання загальної довжини у межах окремих сімей може досягати 

290,1 см. За ознакою технічної довжини стебла достовірне перевищення 

спостерігали у реципрокних гібридів Золотоніські 15 / І3–І4 Глесія (199,9 см) і      

І3–І4 Глесія / Золотоніські 15 (252,1 см) [16, 17]. 

Створені сортолінійні, лінійносортові та міжлінійні гібриди також 

характеризуються високими показниками волокнистості (або так званих 



344 

технологічних ознак), зокрема за масою стебла наявне достовірне перевищення на 

рівні значущості 0,05 за середніми значеннями у 2-х варіантів гібридів, за масою 

волокна – у 3-х варіантів, вмістом волокна – у 2-х варіантів. У гібрида І5–І6 

Золотоніські 15 / Глесія вміст волокна в стеблах за середніми даними становив 

36,80%, що заслуговує на подальше використання даного матеріалу в селекції 

відповідного напряму [16, 17]. 

Особливістю сортів конопель південного еколого-географічного типу є 

низька насіннєва продуктивність, порівняно з сортами середньоєвропейського. 

Однак, у всіх досліджуваних гібридів виявлено перевищення за ознакою маси 

насіння сорту Золотоніські 15 (де вона становить 3,64 г), а сорту Глесія – у гібриду 

F1 І3–І6 Золотоніські 15 / І3–І4 Глесія, де вона за середніми даними складає 9,09 г. За 

ознакою маси 1000 насінин спостерігалось проміжне успадкування, однак 

індивідуальна мінливість дозволяє серед гібридних сімей знайти поєднання високої 

насіннєвої продуктивності і маси 1000 насінин в одному генотипі. Як і у гібридів, 

створених в межах одного еколого-географічного типу, так і при віддаленій 

гібридизації утворюється досить велика група сімей, які мають різко виражений 

гетерозисний ефект. Технічна довжина стебла може сягати 235,8 см, діаметр стебла 

– 11,88 см, маса стебла – 30,40 г (вдвічі більше за вихідні сорти), маса волокна – 

8,83 г (теж майже вдвічі більше за сорти Глесія і Золотоніські 15), вміст волокна – 

38,78%, маса насіння – 18,9 г (більше, ніж втричі за вихідні форми), маса 1000 

насінин – 19,0 г [16, 17]. 

У цілому, серед проаналізованих варіантів в межах двох різних еколого-

географічних типів найбільшу цінність виявили сортолінійні і лінійносортові 

гібриди, які характеризуються потужністю стеблової частини рослин, масою і 

вмістом волокна тощо [16, 17]. 

Встановлення коефіцієнтів домінування основних селекційних ознак дало 

можливість стверджувати істинність висунутої гіпотези про можливість створення 

гетерозисних гібридів конопель з відсутністю канабіноїдів і стабільною 

однодомністю та описати особливості успадкування у різних типів гібридів. 

Основні селекційні ознаки успадковувалися у різних варіантів гібридів від 
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негативного наддомінування до позитивного наддомінування, причому 

наддомінування превалює у всіх випадках. У гібридів І3–І4 Глесія / І3–І6 Глухівські 58 

та Золотоніські 15 / І3–І4 Глесія за жодною досліджуваною ознакою від’ємного 

коефіцієнта не було. Найбільше від’ємних коефіцієнтів встановлено для гібридів 

Глесія / І5–І6 Глухівські 58 і Глухівські 58 / І3–І4 Глесія (табл. 6.1) [16, 17]. 

 

Таблиця 6.1 – Коефіцієнти домінування (hp) селекційних ознак у 

сортолінійних, лінійносортових і міжлінійних гібридів F1 (середнє, 2013–2015 рр.) 
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Глесія / І5–І6 Глухівські 58 –3,51   0,38 –3,95 –1,36 –0,30   2,90 –0,64 –6,00 

І5–І6 Глухівські 58 / Глесія   2,36   0,12 32,03   5,75   5,94 –2,63 –0,64   0,94 

Глухівські 58 / І3–І4 Глесія   0,60   1,53 –0,55 –0,36 –0,28   1,20 –0,73 –0,67 

І3–І4 Глесія / Глухівські 58   1,61 10,50   0,54   1,64   0,82   1,42 –0,38 –2,18 

І3–І6 Глухівські 58 / І3–І4 Глесія   2,57   9,74   7,77   2,45   7,71   1,18 –0,35   2,22 

І3–І4 Глесія / І3–І6 Глухівські 58   9,67   4,76   7,51   3,42   9,22   1,56   2,14   4,39 

Глесія / І5–І6 Золотоніські 15   1,98   1,60   0,30   0,50   0,71   3,16   0,12 –1,26 

І5–І6 Золотоніські 15 / Глесія   0,26   1,22   1,37   0,70   4,18   4,34 –1,06   3,25 

Золотоніські 15 / І3–І4 Глесія 12,52   3,30   4,12   2,00   2,55   2,50   3,60   4,54 

І3–І4 Глесія / Золотоніські 15 17,90   2,94   2,98   9,98   4,47   0,34   4,36 –1,75 

І3–І6 Золотоніські 15 / І3–І4 Глесія   3,11   0,32   3,03   2,09   2,77 16,85   2,69 –0,11 

І3–І4 Глесія / І3–І6 Золотоніські 15   0,44   0,39   1,41   2,33   5,15 –2,04   2,50   1,43 

 

За загальною довжиною негативне наддомінування наявне у 1-го варіанту 

(hp = –3,51), часткове і неповне домінування – у 3-х варіантів (hp від 0,26 до 0,60), 
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наддомінування – у 8-ми варіантів (hp від 1,61 до 17,90). За технічною довжиною у 

4-х варіантів гібридів спостерігалося часткове домінування (hp від 0,12 до 0,39) і 

наддомінування (hp від 1,22 до 10,50). Діаметр стебла успадковувався по типу 

негативного наддомінування (hp = –3,95) у 1-го гібриду, негативного неповного 

домінування (hp = –0,55) у 1-го гібриду, часткового домінування (hp = 0,30) і 

неповного (hp = 0,54) у 1-го гібриду і, нарешті, наддомінування – у 8-ми гібридів 

(hp від 1,37 до 32,03) [16, 17]. 

Коефіцієнт домінування ознаки високої маси стебла становив –1,36 у гібриду 

Глесія / І5–І6 Глухівські 58, hp = –0,36 у гібриду Глухівські 58 / І3–І4 Глесія, 

напівдомінування у варіанта Глесія / І5–І6 Золотоніські 15, hp = 0,70 у                     

І5–І6 Золотоніські 15 / Глесія, у решти гібридів hp становив від 1,64 до 9,98. 

Коефіцієнт домінування ознаки високої маси волокна становив –0,30 і –0,28 у 

першому поколінні гібридів Глесія / І5–І6 Глухівські 58 і Глухівські 58 / І3–І4 Глесія, 

hp = 0,71 і hp = 0,82 у І5–І6 Золотоніські 15 / Глесія і І3–І4 Глесія / Глухівські 58 

відповідно, у решти варіантів виражене наддомінування – hp від 2,55 

(Золотоніські 15 / І3–І4 Глесія) до 9,22 (І3–І4 Глесія / І3–І6 Глухівські 58). Негативне 

наддомінування ознаки високого вмісту волокна встановлено у гібридів                

І5–І6 Глухівські 58 / Глесія та І3–І4 Глесія / І3–І6 Золотоніські 15 (hp становив 2,63 і  

–2,04 відповідно), часткове – у І3–І4 Глесія / Золотоніські 15 (hp = 0,34), 

наддомінування – у решти 9-ти варіантів (hp від 1,18 до 16,85 у                               

І3–І6 Золотоніські 15 / І3–І4 Глесія) [16, 17]. 

Ознака маси насіння могла успадковуватися по типу негативного 

наддомінування, негативного неповного, негативного часткового домінування і 

наддомінування, ознака маси 1000 насінин – по типу негативного наддомінування, 

негативного неповного, негативного часткового, неповного домінування і 

наддомінування [16, 17]. 

У межах різних гібридних сімей певного варіанту схрещування тип 

успадкування морфологічних, технологічних і ознак насіннєвої продуктивності 

може бути як стабільним (постійним), так і протилежно відрізнятися. Виключно 

важливе значення для селекції має наявність явища наддомінування досліджуваних 
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восьми ознак у окремих сімей майже всіх варіантів гібридів. Невеликий виняток 

становлять такі ознаки: діаметр стебла у І3–І4 Глесія / І3–І6 Золотоніські 15, маса 

стебла і волокна у Глухівські 58 / І3–І4 Глесія, вміст волокна у                                  

І5–І6 Глухівські 58 / Глесія, маса насіння у І5–І6 Золотоніські 15 / Глесія і маса 

1000 насінин у Глесія / І5–І6 Золотоніські 15. Ефективність залучення 

самозапилених ліній до гібридизації з метою створення вихідного селекційного 

матеріалу конопель підтверджує факт успадкування багатьох ознак по типу 

наддомінування у 100% сімей досліджуваних нами гібридів (рис. 6.1). До них 

належать: загальна довжина у І5–І6 Глухівські 58 / Глесія, І3–І6 Глухівські 58 /       

І3–І4 Глесія, І3–І4 Глесія / І3–І6 Глухівські 58, Золотоніські 15 / І3–І4 Глесія, технічна 

довжина у І3–І4 Глесія / І3–І6 Глухівські 58 і Золотоніські 15 / І3–І4 Глесія, діаметр 

стебла у І5–І6 Глухівські 58 / Глесія, маса стебла у І5–І6 Глухівські 58 / Глесія, маса 

волокна у І5–І6 Золотоніські 15 / Глесія, вміст волокна у Глесія / І5–І6 Глухівські 58 

та І5–І6 Золотоніські 15 / Глесія, маса 1000 насінин у І3–І4 Глесія /                            

І3–І6 Глухівські 58 [16, 17]. 

Найбільший гіпотетичний та істинний гетерозис за ознаками загальної 

довжини відповідно становить 23,7 і 17,4%, технічної довжини – 27,0 і 25,8%, 

діаметру стебла – 57,5 і 51,5%, маси стебла – 140,8 і 114,9%, маси волокна – 159,6 і 

146,7%, вмісту волокна – 15,1 і 10,5%, маси насіння – 220,3 і 155,4%, маси 

1000 насінин – 18,9 і 17,3%. Як бачимо, вищий за 100% гетерозис може бути за 

масою стебла, волокна і особливо насіння (табл. И.2). Виявлення таких варіантів 

схрещувань є важливим для розробки теоретичних основ створення певного типу 

гетерозисних гібридів [16, 17]. 

У F2, як нами показано на прикладі міжлінійних гібридів, зберігається висока 

продуктивність рослин, у F3 рівень вираження селекційних ознак дещо нижчий 

(табл. И.3, И.4), але за умови цілеспрямованого поліпшуючого індивідуального чи 

індивідуально-сімейного добору високу продуктивність цінних господарських 

ознак можна закріпити і стабілізувати (це буде статистично доведено у 

підрозділі 6.1.2) і зберегти у низці послідовних генерацій, прикладом чого 

слугують сорти Артеміда, Гармонія і декілька цінних зразків (розділ 7). 
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Рисунок 6.1 – Частка сімей сортолінійних, лінійносортових і міжлінійних 

гібридів F1 з успадкуванням селекційних ознак по типу наддомінування (середнє, 

2013–2015 рр., номер гібриду тотожний з номером гібриду в табл. И.1) 
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Все це черговий раз підтверджує можливість створення гетерозисних 

гібридів конопель на основі самозапилених ліній. При цьому коефіцієнти варіації 

свідчать про високу однорідність створеного матеріалу – гібридів другого і 

третього поколінь. 

Проаналізувавши дані з продуктивності сортолінійних, лінійносортових і 

міжлінійних гібридів конопель, коефіцієнти домінування ознак, прояв 

гіпотетичного та істинного гетерозису, підсумуємо: 

1) встановлено ефект гетерозису у гібридів, створених із використанням 

самозапилених ліній; 

2) селекційні ознаки в межах сімей одного варіанту схрещування 

характеризуються мінливістю, тому при створенні вихідного селекційного матеріалу 

доцільно аналізувати потомство декількох гібридних рослин та проводити 

індивідуальний або індивідуально-сімейний, а не груповий чи масовий добір; 

3) можливе створення цінного вихідного селекційного матеріалу за однією 

чи комплексом ознак і різних напрямів використання – насіннєвого, волокнистого, 

біоенергетичного тощо; 

4) з різною метою можливе використання усіх трьох типів гібридів: 

сортолінійних, лінійносортових і міжлінійних в межах одного еколого-

географічного типу чи різних; 

5) серед схрещувань в межах середньоєвропейського еколого-географічного 

типу найкраще себе зарекомендували міжлінійні гібриди, а в межах 

середньоросійського і південного – сортолінійні і лінійносортові [16, 17]. 

Особлива увага також була приділена одному з сучасних актуальних, але 

дещо нетрадиційному, напряму селекції конопель – підвищенню олійності [7, 29], 

який в останні роки активно розвивається. 

Аналіз вмісту олії в лінійних, сортолінійних і лінійносортових гібридів 

першого покоління показав, що дана ознака у 2014–2015 рр. досліджень коливалася 

в межах від 32,0 (І3–І4 Глесія / Глухівські 58) до 40,3%                                       

(Глесія / І5–І6 Золотоніські 15) (табл. 6.2) 
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Таблиця 6.2 – Вміст олії у насінні сортолінійних, лінійносортових і 

міжлінійних гібридів конопель 

Гібрид 

Вміст олії у насінні гібридів, % 

F1 F2 F3 
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Глесія / І5–І6 Глухівські 58 36,0 37,1 36,55 – – – 36,1 

І5–І6 Глухівські 58 / Глесія 32,8 33,3 33,05 – – – 34,5 

Глухівські 58 / І3–І4 Глесія 34,0 35,6 34,80 – – – 35,5 

І3–І4 Глесія / Глухівські 58 32,0 33,3 32,65 – – – 33,6 

І3–І6 Глухівські 58 / І3–І4 Глесія 32,2 33,5 32,85 31,7 32,6 32,15 35,1 

І3–І4 Глесія / І3–І6 Глухівські 58 36,0 36,8 36,40 33,0 32,8 32,90 36,3 

Глесія / І5–І6 Золотоніські 15 39,5 40,3 39,90 39,2 38,2 38,70 42,8 

І5–І6 Золотоніські 15 / Глесія 39,0 38,2 38,60 38,6 37,6 38,10 42,4 

Золотоніські 15 / І3–І4 Глесія 36,0 36,9 36,45 – – – 34,6 

І3–І4 Глесія / Золотоніські 15 37,0 37,9 37,45 – – – 37,0 

І3–І6 Золотоніські 15 / І3–І4 Глесія 33,5 35,3 34,40 31,0 32,0 31,50 34,7 

І3–І4 Глесія / І3–І6 Золотоніські 15 35,5 36,7 36,10 34,0 35,9 34,95 35,2 

НІР 05   2,2   1,9   2,06      2,7 

Примітка. Вміст олії в насінні сорту-стандарту Гляна у середньому за роки 

досліджень становив 33,60%. 

 

Високий вміст олії отримали в реципрокних гібридів Глесія /                         

І5–І6 Золотоніські 15 та І5–І6 Золотоніські 15 / Глесія (у середньому за два роки 

відповідно 39,90 і 38,60%). Дещо нижчі показники в гібриду І3–І4 Глесія / 

Золотоніські 15 (у середньому 37,45%), Глесія / І5–І6 Глухівські 58 (36,55%), 

Золотоніські 15 / І3–І4 Глесія (36,45%) і І3–І4 Глесія / І3–І6 Глухівські 58 (36,40%). 

У F2 відбулось розщеплення за досліджуваною ознакою, вміст олії був 

нижчий, порівняно з відповідними варіантами F1, зокрема у лінійних гібридів 
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даний показник ідентифіковано на рівні 31,50–34,95%, а у виділених 

перспективних варіантах – на рівні 38,70 і 38,10%. У F3 досліджувана ознака 

стабілізувалась і гібриди деяких варіантів схрещування мали вищий вміст олії, 

порівняно з F1. Найбільшу цінність мали гібриди третього покоління Глесія / І5–І6 

Золотоніські 15 (42,8%) і І5–І6 Золотоніські 15 / Глесія (42,4% олії в насінні). 

Таким чином, високі показники вмісту олії були зафіксовані в гібридів, 

отриманих в результаті схрещування сорту і самозапилених ліній 

середньоєвропейського еколого-географічного типу з сортом і самозапиленими 

лініями південного типу, хоча вихідні форми першого типу мали більш високий 

вміст олії. Вважаємо, що в даному випадку середньоєвропейський тип виступає 

джерелом і донором ознаки високого вмісту олії, а південний – більш тривалого 

періоду формування насіння і відповідно ще вищого рівня накопичення олії. Крім 

того, спостерігається явище гетерозису в результаті поєднання в одному організмі 

віддалених генотипів. При цьому найбільш вдалими виявилися сортолінійні і 

лінійносортові гібриди, а не міжлінійні [7, 29]. 

Характер успадкування ознаки високого вмісту олії у F1 різний: від 

негативного часткового (hp = –0,33), негативного неповного (hp = –0,60), 

негативного наддомінування (hp складає від –2,71 до –3,50) до позитивного 

часткового (hp = 0,17 і hp =0,33 відповідно), повного (hp = 1,00) і наддомінування 

(hp – від 2,33 до 4,33) (табл. 6.3). 

Як бачимо, у варіантах, де компонентами схрещувань виступали сорти Глесія 

і Глухівські 58 і їх самозапилені лінії, домінування завжди негативне, а в варіантах, 

де батьківськими формами слугували сорти Глесія і Золотоніські 15 та їх 

самозапилені лінії, спостерігали завжди позитивне домінування. Ознака високого 

вмісту олії успадковується по типу наддомінування саме в сортолінійних і 

лінійносортових гібридів від схрещування віддалених еколого-географічних типів, 

а величина гіпотетичного й істинного гетерозису становила 0,8–17,3 і 5,7–11,4 

відповідно. 
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Таблиця 6.3 – Характер домінування (hp) ознаки високого вмісту олії у 

насіння F1 сортолінійних, лінійносортових і міжлінійних гібридів конопель 

(середнє, 2014–2015 рр.) 

Гібрид Коефіцієнт 

домінування 

Гетерозис, % 

гіп. іст. 

Глесія / І5 Глухівські 58 –0,60 – – 

І5 Глухівські 58 / Глесія –3,16 – – 

Глухівські 58 / І3 Глесія –3,50 – – 

І3 Глесія / Глухівські 58 –2,71 – – 

І5 Глухівські 58 / І3 Глесія –2,87 – – 

І3 Глесія / І5 Глухівські 58 –0,33 – – 

Глесія / І5 Золотоніські 15   1,00   5,3 – 

І5 Золотоніські 15 / Глесія   3,28 17,3 11,4 

Золотоніські 15 / І3 Глесія   4,33   9,9   7,5 

І3 Глесія / Золотоніські 15   2,33 10,4   5,7 

І5 Золотоніські 15 / І3 Глесія   0,17   0,8 – 

І3 Глесія / І5 Золотоніські 15   0,33   0,8 – 

 

Зауважимо, що у досліджуваних нами 12 гібридних комбінацій насіннєва 

продуктивність перебувала у прямій залежності від кількості рослин конопель з 

ромбоподібною формою суцвіття (рис. 6.2). 

Зі збільшенням вмісту таких рослин зростає й маса насіння з рослини і 

навпаки. Ромбоподібне суцвіття конопель не слід плутати з маскулінізованих 

суцвіттям, оскільки в першого жіночі квітки і сформоване насіння розміщується 

дуже щільно, чоловічі квітки мають короткі квітконіжки і теж розміщуються 

щільно, а в другого – дуже розріджено, насіння і оцвітини дрібні, а чоловічі квітки 

мають довгі квітконіжки. Доцільно проводити добори елітних рослин на 

селекційних розсадниках з ромбоподібним суцвіттям (непрямою ознакою) з 

наступним аналізом за масою насіння, включення в гібридизацію рослин виключно 

з ромбоподібною формою суцвіття, з високою насіннєвою продуктивністю і 
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комплексом бажаних для селекціонера ознак. При цьому слід враховувати 

складний формотворчий процес урожайності за насінням у гібридних популяціях, 

який включає як спадкову, так і модифікаційну мінливість, основною причиною 

якої є реакція конопель на зміну площі живлення, та кореляційні залежності 

багатьох морфологічних та фізіологічних ознак. 

 

 
Рисунок 6.2 – Прямокутноподібна (зліва) і ромбоподібна (справа) форми 

суцвіття конопель 

 

Облік форми суцвіття у гібридів першого покоління свідчить про те, що 

ознака кількості рослин з ромбоподібним суцвіттям є мінливою (табл. 6.4). 

Характер її успадкування може бути різним, зокрема частка особин з 

ромбоподібним суцвіттям було від 6,7 (Золотоніські 15 / І3 Глесія) до 16,0% 

(Глесія / І5 Золотоніські 15). Кращу батьківську форму за досліджуваною ознакою 

перевищує лише 1 гібрид – І5 Глухівські 58 / Глесія (10,8 на противагу 10,0%). 

Хоча б одну з вихідних форм за наявністю рослин з ромбоподібним суцвіттям 
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перевищують 8 гібридів, а саме – Глесія / І5 Глухівські 58, І3 Глесія / Глухівські 58, 

І5 Глухівські 58 / І3 Глесія, І3 Глесія / І5 Глухівські 58, І5 Золотоніські 15 / Глесія, 

І3 Глесія / Золотоніські 15, І5 Золотоніські 15 / І3 Глесія та І3 Глесія / 

І5 Золотоніські 15. Таким чином, у першому поколінні кількість рослин з 

ромбоподібною формою суцвіття за невеликим винятком менша, ніж середній 

показник батьківських форм [21]. 

 

Таблиця 6.4 – Кількість рослин з ромбоподібним суцвіттям у сортолінійних, 

лінійносортових і міжлінійних гібридів конопель F1 (середнє, 2013–2015 рр.) 
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гібридизація зразків 

в межах середньоєвропейського еколого-географічного типу 

1. Глесія 14,3 І5 Глухівські 58   4,0 12,5 12,5 

2. І5 Глухівські 58 10,0 Глесія 10,0 10,8 9,1–12,5 

3. Глухівські 58 22,7 І3 Глесія 15,2 15,0 13,3–16,7 

4. І3 Глесія 16,1 Глухівські 58 10,3 13,0 12,1–14,0 

5. І5 Глухівські 58 10,0 І3 Глесія   5,0   9,8 8,7–10,8 

6. І3 Глесія 16,1 І5 Глухівські 58   4,0 13,0 13,0 

гібридизація зразків 

середньоєвропейського і південного еколого-географічного типів 

7. Глесія 17,9 І5 Золотоніські 15 16,7 16,0 15,4–16,7 

8. І5 Золотоніські 15 11,1 Глесія   5,6 11,0 9,1–12,9 

9. Золотоніські 15   8,7 І3 Глесія 10,0 6,7 6,7 

10. І3 Глесія 16,1 Золотоніські 15   8,7 13,9 12,0–15,6 

11. І5 Золотоніські 15 11,1 І3 Глесія 35,0 13,8 12,5–15,0 

12. І3 Глесія 16,1 І5 Золотоніські 15   5,6 15,2 12,9–17,6 

НІР 05   2,4  
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Часткове домінування наявне у гібриду № 6, неповне – у №№ 1, 5, 8, 10 і 12, 

наддомінування – у № 2 (але величина гіпотетичного й істинного гетерозису 

невелика), негативне часткове – у гібрида № 4, негативне неповне – у № 11 і, 

нарешті, негативне наддомінування – у №№ 3, 7, 9. Незважаючи на такий характер 

успадкування, можливості для індивідуального чи індивідуально-сімейного добору 

окремих гібридів є. Про це свідчить розмах варіації кількості особин з 

ромбоподібним суцвіттям в межах сімей (потомстві певної гібридної рослини) того 

чи іншого варіанту схрещування. Так, спостерігається перевищення кращої 

батьківської форми не за середніми даними, а вже за показниками окремо взятої 

сім’ї, у 4 гібридів: І5 Глухівські 58 / Глесія, І5 Глухівські 58 / І3 Глесія, 

І5 Золотоніські 15 / Глесія, І3 Глесія / І5 Золотоніські 15. При цьому найвищий 

показник розмаху варіації 4,7 (R = х  max – х  min) досліджуваної ознаки спостерігали 

у гібриду І3 Глесія / І5 Золотоніські 15 (див. табл. 6.4) [21]. 

Поряд з цим, виникає необхідність з’ясування залежності прояву кількості 

рослин з ромбоподібним суцвіттям у гібридів від материнської чи батьківської 

форми, а також характеру зв’язку у гібридів, створених в межах одного типу і на 

основі двох різних еколого-географічних типів, оскільки у віддалених генотипів 

характер прояву ознак та гетерозису може бути принципово відмінним. Важливим 

для селекціонера буде і питання обрання оптимального виду гібридів – 

сортолінійного, лінійносортового чи міжлінійного. Для цього провели 

кореляційний аналіз, з’ясувавши залежність прояву ознаки від материнської чи 

батьківської форми у окремо взятих гібридів, утворених від одного еколого-

географічного типу, і утворених від різних типів (рис. 6.3). Було встановлено, що 

між ознаками кількості рослин з ромбоподібним суцвіттям у материнській формі, 

батьківській формі і ознакою кількості рослин з таким же фенотипічним проявом у 

гібридів, утворених в результаті схрещування зразків в межах 

середньоєвропейського еколого-географічного типу, наявний середній позитивний 

взаємозв’язок – r = 0,55 і r = 0,30 відповідно. Отже, прояв ознаки ромбоподібності 

суцвіття у більшій мірі залежить саме від материнської, а не батьківської форми – 

запилювача. У варіантах, в яких проводилась гібридизація зразків різних еколого-



356 

географічних типів, характер кореляційної залежності інший. Коефіцієнти 

кореляції відповідно становлять 0,71 і 0,15. Це означає, що між досліджуваними 

ознаками материнської форми і гібриду існує сильний позитивний взаємозв’язок, а 

між ознаками батьківської форми і гібриду – слабкий позитивний і не достовірний, 

тобто у останньому випадку він фактично відсутній. Крім того, успадкування по 

материнській лінії сильніше виражене при гібридизації віддалених генотипів 

конопель [21]. 

 

 

Рисунок 6.3 – Коефіцієнти кореляції між кількістю рослин з ромбоподібною 

формою суцвіття у вихідних форм і гібридів (* – значення істотні на рівні 

значущості 0,05, 2013–2015 рр.): 

1 – гібриди в межах середньоєвропейського еколого-географічного типу; 

2 – гібриди середньоєвропейського і південного еколого-географічного типів; 

3 – сортолінійні гібриди; 

4 – лінійносортові гібриди; 

5 – міжлінійні гібриди 
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У групі сортолінійних гібридів між ознаками кількості рослин з 

ромбоподібним суцвіттям у материнській формі і кількості рослин з таким же 

фенотипічним проявом у гібридів ознаками існує сильний позитивний 

взаємозв’язок (r = 0,80), між кількістю таких рослин у батьківській формі і гібриді 

– середній позитивний (r = 0,58). У групі лінійносортових гібридів характер зв’язку 

такий: слабкий позитивний (r = 0,15) і слабкий негативний (r = –0,29) відповідно. У 

міжлінійних гібридів він середній позитивний (r = 0,60) і слабкий позитивний 

(r = 0,21) відповідно. Звідси випливає наявність складної взаємодії генетичних і 

середовищних факторів детермінації форми суцвіття у конопель. Для селекціонерів 

же при селекції сортів насіннєвого напряму можна рекомендувати створення 

сортолінійних гібридів із залученням форм із середньоєвропейського і південного 

еколого-географічних типів, що сприятиме програмуванню і передбаченню 

вищеплення особин з ромбоподібною формою суцвіття, або підвищенню їх частки 

у гібридному потомстві. Цьому сприяє лінійний характер залежності при 

нормальному статистичному розподілі (табл. 6.5) [21]. 

 

Таблиця 6.5 – Кореляційно-регресійна залежність прояву кількості рослин 

конопель з ромбоподібним суцвіттям у гібридів (Y) від материнської форми (X) 

(2013–2015 рр.) 

Група гібридів 
Рівняння лінійної 

регресії 

Коефіцієнт 

детермінації (r
2
) 

Гібриди зразків середньоросійського і 

південного еколого-географічного типів 
Y = 3,716 + 0,680X 0,50 

Сортолінійні гібриди Y = 3,676 + 0,569X 0,64 

Примітка. Значення істотні на рівні значущості 0,05. 

 

Коефіцієнт детермінації (квадрат коефіцієнта кореляції) показує частку тих 

змін, які у даному явищі залежать від досліджуваного фактору. Коефіцієнт 

детермінації є безпосереднім і прямим способом вираження однієї величини від 

іншої. У нашому дослідженні у гібридів зразків середньоєвропейського і 
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південного еколого-географічного типів 50% прояву ромбоподібних суцвіть 

викликана впливом материнської форми, а решта – інших факторів. У 

сортолінійних гібридів поява 64% рослин з даною ознакою викликана впливом 

материнської форми, а решта, відповідно, – іншими факторами [21]. 

Незважаючи на наявність складної взаємодії генетичних і середовищних 

факторів детермінації форми суцвіття у конопель при селекції сортів насіннєвого 

напряму є доцільним створення сортолінійних гібридів із залученням форм 

середньоросійського і південного типів із ромбоподібним суцвіттям. При цьому 

слід враховувати складний формотворчий процес урожайності за насінням у 

гібридних популяціях, який включає як спадкову, так і модифікаційну мінливість 

та кореляційні залежності багатьох морфологічних та фізіологічних ознак [21]. 

 

6.1.2 Закономірності мінливості кількісних ознак на прикладі міжлінійних 

гібридів та добір в гібридних поколіннях 

 

Важливим питанням є встановлення особливостей індивідуальної мінливості 

кількісних ознак міжлінійних гібридів F1–F3 на прикладі середньоєвропейського і 

південного еколого-географічного типів (як одних з найбільш перспективних) за 

умови цілеспрямованого поліпшуючого добору в гібридних популяціях. У даному 

випадку не стільки йде мова про закріплення ефекту гетерозису, скільки про 

можливість проведення ефективного добору і створення таким чином нових сортів 

конопель [9]. 

Поряд з придатністю використання даних гібридів у насіннєвому і олійному 

напрямах, під час випробовування вони показали свою універсальність, а саме 

високі показники ознак, які визначають структуру урожаю біомаси рослин і 

волокна, що заслуговує детального вивчення. Висота рослин разом з масою стебел 

– важливі детермінанти формування урожаю стебел і волокна. Від технічної 

довжини стебла залежить вихід більш якісного довгого волокна. Діаметр стебла – 

селекційна ознака, яку враховують при доборі елітних рослин при селекції на 

якість волокна і підвищення продуктивності, зокрема біомаси. Від маси волокна і 
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його вмісту в стеблах прямо залежить урожай або вихід волокна. Індивідуальна 

мінливість цих кількісних ознак реципрокних гібридів міжлінійних схрещувань за 

умови цілеспрямованого індивідуального добору гібридного потомства може бути 

принципово відмінною. 

Коефіцієнт варіації менший за 10% вважається низьким, між 10 і 20% – 

середнім, більше 20% – високим. Виходячи з цього, низькою мінливістю, в 

основному, характеризувались ознаки висоти рослин (V = 4,9–8,7%) і вмісту 

волокна (V = 7,4–8,7%), середньою мінливістю, в основному, характеризувалась 

ознака технічної довжини стебла (V = 11,2–12,9), маси насіння (V = 17,0–17,5) і 

виключно у всіх випадках ознака діаметру стебла (V = 15,7–19,8%). Висока 

мінливість властива ознакам маси стебла (V = 30,5–38,0%) і маси волокна 

(V = 30,1–39,4%) (табл. И.5, И.6). 

Низькі коефіцієнти варіації певних ознак свідчать про їх стабільність у F2, а 

високі – про значні можливості добору і настанні стабільності даних ознак у більш 

пізніх генераціях. 

Висота рослин у F1 І3 Глесія / І3–І5 Золотоніські 15 складала 239,2 ± 2,62 см, а 

в F2 за цілеспрямованого селекційного добору відбувся незначний її ріст до 

246,0 ± 4,79 см. Аналогічно у зворотному схрещуванні значення ознаки зросло з 

249, 6 ± 3,88 до 253,8 ± 6,75 см. У другому поколінні спостерігалось збільшення 

розмаху між максимальним і мінімальним значенням ознаки, моди, медіани, 

середньоквадратичного стандартного відхилення (відповідно, і дисперсії), 

коефіцієнта варіації, що свідчить про наявність розщеплення за даною ознакою у 

потомстві. 

Порівняно з теоретичним, емпіричний розподіл значень висоти 

характеризувався незначною правосторонньою асиметрією, яка залишилась 

незмінною у F2 І3 Глесія / І3–І5 Золотоніські 15 (А = 0,2) і зменшилась у                   

F2 І3–І5 Золотоніські 15 / І3 Глесія (А = 0,7 і А = 0,3 відповідно), та від’ємним 

ексцесом, який був більш виражений у гібриду І3 Глесія / І3–І5 Золотоніські 15 

(Е = –0,8 в F1 і Е = –0,7 в F2). 

Технічна довжина стебла також у другому покоління незначним чином 
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збільшилась з 192,3 ± 5,13 до 208,4 ± 5,24 і з 196,6 ± 3,13 до 202,5 ± 5,83 см 

відповідно. Якщо у гібрида І3 Глесія / І3–І5 Золотоніські 15 крива емпіричного 

розподілу мала лівосторонню асиметрію з підвищенням її до –0,9 у F2 і від’ємний 

ексцес з чіткою стабілізацією ознаки у F2 (Е = 1,9), то у                                              

F1 І3–І5 Золотоніські 15 / І3 Глесія лівостороння асиметрія (А = –0,8) в F2 стала 

правосторонньою (А = 0,3), ексцес – від’ємним (Е = 1,0 і Е = –0,8 відповідно), а 

коефіцієнт варіації зріс і склав 12,9%. Таким чином, характер мінливості однієї і 

тієї ж кількісної ознаки у реципрокних гібридів (не кажучи вже про різні комбінації 

схрещувань) є різним. 

Показники ознак діаметру стебла, маси стебла і маси волокна гібриду F2, де 

материнською формою були самозапилені лінії сорту Глесія, а батьківською  

формою слугували самозапилені лінії сорту Золотоніські 15, дещо підвищувались, 

порівняно з F1. При цьому коефіцієнти асиметрії і ексцесу, здебільшого, 

зменшувались, а коефіцієнти варіації і мода з медіаною – підвищувались. Дані 

ознаки у гібриду зворотного схрещування у другому поколінні мали менші 

показники. При цьому коефіцієнт варіації ознаки діаметру стебла і маси стебла 

знизився, а маси волокна – підвищився. Крива емпіричного розподілу ознаки маси 

стебла у першому поколінні була правосторонньою (А = 0,8). У другому поколінні 

варіаційний ряд наближався до кривої теоретичного (нормального) розподілу 

(А = 0,0), однак спостерігався провал у його центрі (Е = –1,4), що свідчить про 

розщеплення, тобто розмежуванні особин на рослини з більш низькою і більш 

високою масою стебла. Слід зазначити , що гібрид І3–І5 Золотоніські 15 / І3 Глесія 

більш продуктивний за масою стебла і масою волокна, порівняно з першим 

описаним. Так, його маса стебла склала 17,74 ± 1,295 і 16,32 ± 1,114 г, порівняно з 

12,65 ± 0,998 і 13,46 ± 1,145 г, а маса волокна – 5,90 ± 0,397 і 5,47 ± 0,396 г, 

порівняно з 4,16 ± 0,343 і 4,92 ± 0,433 г. 

Вміст волокна у F2 І3 Глесія / І3–І5 Золотоніські 15 підвищився на 3,59% і 

склав 36,43 ± 0,607% при найвищому значенні показника 41,6%, що є достатньо 

позитивним для подальшої селекції даного вихідного матеріалу. Асиметрія 

змінилась з лівосторонньої на правосторонню, а значення ексцесу змінились з –0,5 
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до –1,1. У F2 І3–І5 Золотоніські 15 / І3 Глесія суттєвого зниження вмісту волокна не 

спостерігалось. Коефіцієнт варіації змінився з 13,9 на 8,7%, асиметрія з 

лівосторонньої стала правосторонньою, а ексцес з додатного став слабко 

від’ємним. 

Маса насіння з рослини у Глесія / І3–І5 Золотоніські 15 зменшилась неістотно 

– лише на 0,02 г, асиметрія стала наближатися до нормального розподілу, а ексцес 

змінився з від’ємного на додатний (Е = 0,6), максимальні і мінімальні значення 

досліджуваної ознаки, мода, медіана, дисперсія і коефіцієнт варіації були 

подібними в обох поколіннях, мало відрізняючись. Гібрид                                        

І3–І5 Золотоніські 15 / І3 Глесія характеризується вищою, близько у 2 рази, 

насіннєвою продуктивністю, порівняно з попереднім проаналізованим варіантом, 

яка до другого покоління ще зросла і становила 6,42 ± 0,244 г. Разом з цим зросли 

максимальні і мінімальні значення маси насіння з рослини, мода і медіана, ексцес 

став від’ємним (Е = –0,7) (див. табл. И.5, И.6). 

У цілому, слід відмітити, що міжлінійний гібрид                                                

І3 Глесія / І3–І5 Золотоніські 15 менш продуктивний, але краще піддається 

індивідуальному добору в гібридних поколіннях. Гібрид І3–І5 Золотоніські 15 / І3 

Глесія більш продуктивний, однак менше піддається добору, незначним чином 

знижуючи показники основних селекційних ознак волокнистості, 

характеризуючись у другому поколінні завжди від’ємним ексцесом, що свідчить 

про розщеплення кількісних ознак. Селекційну роботу з останнім доцільно і 

необхідно проводити більш тривалий час. 

Продемонструємо особливості зміни відповідності емпіричного розподілу 

значень теоретичному від F1 до F3 за умови поліпшуючого індивідуального добору 

на прикладі ознаки висоти рослин. 

Графічна інтерпретація варіаційних рядів досліджуваної ознаки гібриду 

І3 Глесія / І3–І5 Золотоніські 15 показує, що характер мінливості і розподілу значень 

може відрізнятися в залежності від сім’ї – потомства окремо взятої гібридної 

рослини (як приклад на рисунку наведено дані трьох сімей). У F1 крива може бути з 

правосторонньою або лівосторонньою асиметрією, піком або провалом в центрі. У 
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F2 асиметрія та ексцес стають менш вираженими, а у F3 асиметрія стає 

лівосторонньою, тобто відбувається збільшення частот в класах з більш високими 

абсолютними значеннями ознаки (рис. 6.4). 
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Рисунок 6.4 – Відповідність емпіричного (стовпці) і теоретичного (лінія) 

розподілу частот значення ознаки висоти рослин міжлінійного гібриду                    

І3 Глесія / І3–І5 Золотоніські 15 (2013–2015 рр.) 

 

Графічна інтерпретація варіаційних рядів ознаки висоти рослин гібриду       

F1 І3–І5 Золотоніські 15 / І3 Глесія показує, що характер мінливості і розподілу 
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значень може також відрізнятися в залежності від сім’ї (як приклад на рисунку 

наведено дані трьох сімей). У F1 крива може бути з правосторонньою або 

лівосторонньою асиметрією, але з від’ємним ексцесом – провалом в центрі. У F3 

асиметрія стає слабко вираженою, але від’ємний ексцес залишається, тобто 

проходить послідовне розщеплення даної ознаки зі слабко вираженою 

стабілізацією (гомозиготацією в широкому смислі) (рис. 6.5). 
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Рисунок 6.5 – Відповідність емпіричного (стовпці) і теоретичного (лінія) 

розподілу частот значення ознаки висоти рослин міжлінійного гібриду                  

І3–І5 Золотоніські 15 / І3 Глесія (2013–2015 рр.) 
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Не зважаючи на окремі вийнятки, закономірним є те, що коефіцієнти 

асиметрії ознаки висоти рослин додатні (не більше 1), а ексцесу – від’ємні (до –2). 

У межах окремих сімей ці статистичні показники значно відрізняються (рис. 6.6). 
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Рисунок 6.6 – Значення коефіцієнтів асиметрії й ексцесу ознаки висоти 

рослин у різних сімей міжлінійних гібридів (2013–2015 рр.): 

1–7 – F1, 8–10 – F2, 11 – F3 І3 Глесія / І3–І5 Золотоніські 15; 

12–14 – F1, 15 – F2, 16 – F3 І3–І5 Золотоніські 15 / І3 Глесія 

 

Отже, від ступеня індивідуальної мінливості кількісних ознак конкретної 

сім’ї гібриду і виявлення її статистичних особливостей залежить результативність 

селекційних доборів: як вже зазначали міжлінійний гібрид                                         

І3 Глесія / І3–І5 Золотоніські 15 менш продуктивний, але краще піддається 

індивідуальному добору в гібридних поколіннях, гібрид І3–І5 Золотоніські 15 / І3 

Глесія більш продуктивний, однак менше піддається добору, незначним чином 

знижуючи показники основних селекційних ознак волокнистості, і 

характеризується від’ємним ексцесом, що свідчить про розщеплення кількісних 

ознак [21]. 

Включення у гібридизацію самозапилених ліній однодомної форми з 

наступним селекційним добором – ефективний метод створення вихідного 

матеріалу конопель волокнистого, біоенергетичного, насіннєвого, олійного і 

універсального напрямів використання культури. 
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Крім того, проведення у гібридних популяціях поліпшуючого 

індивідуального, а в деяких випадках індивідуально-сімейного, добору – необхідна 

умова закріплення і стабілізація високої продуктивності цінних господарських 

ознак, збереження їх у низці послідовних генерацій, створення на цій основі 

конкурентоздатного вихідного селекційного матеріалу конопель. 

 

6.1.3 Особливості успадкування вмісту канабіноїдів 

 

Неодмінна умова селекції сучасних сортів технічних (промислових) конопель 

– повна відсутність канабіноїдних сполук, особливо на ранніх етапах селекції. 

Фактично матеріал, у якому проявляється хоча б слідові забарвлення будь-якої 

канабіноїдної сполуки чи іншої ароматичної за хімічною будовою речовини, 

близької до канабіноїдів, під час проведення експрес-аналізу до цвітіння чи ТШХ у 

фазу біологічної стиглості рослин, підлягає суворому вибраковуванню. Повна 

відсутність канабіноїдних сполук у високих генераціях забезпечує майже повну 

відсутність як основної психотропної сполуки ТГК, так і інших, у процесі 

репродукування від супереліти до ІІ репродукції і товарних посівів. Особливого 

значення дане питання набуває при селекції на гетерозис, оскільки дане явище 

гіпотетично можна отримати і за вмістом цих речовин, як це виявлено нашими 

попередниками (див. розділ. 1), однак результати проведених аналізів засвідчили, 

що при залученні до гібридизації стабільних сучасних сортів і саме самозапилених 

ліній сортолінійні, лінійносортові і міжлінійні гібриди першого покоління за 

результатами ТШХ характеризуються повною відсутністю канабіноїдів у більшості 

рослин потомства (табл. 6.6) [18]. 

Так, КБД ідентифікований нами лише у гібридів першого покоління 

Глухівські 58 / І3–І4 Глесія (за середніми даними 0,004 балу), у якому материнська 

форма містила КБД і КБН, І3–І4 Глесія / І3–І6 Глухівські 58 (0,002 балу) та              

І3–І4 Глесія / Золотоніські 15 (0,006 балу). КБД і КБН виявлені у варіантах             

І3–І4 Глесія / Глухівські 58 (у середньому 0,005 і 0,002 балу відповідно) та             

І3–І4 Глесія / І3–І6 Глухівські 58 (0,025 і 0,042 балу відповідно). 
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Таблиця 6.6 – Вміст канабіноїдів у сортолінійних, лінійносортових та 

міжлінійних гібридів F1 у порівнянні з батьківськими формами (середнє, 2013–

2015 рр.) 

Вміст канабіноїдів, балів 

батьківські форми гібрид 

Р1 Р2 F1 

КБД ТГК КБН КБД ТГК КБН КБД ТГК КБН 

Глесія / І5–І6 Глухівські 58 (n = 100) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

І5–І6 Глухівські 58 / Глесія (n = 80) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Глухівські 58 / І3–І4 Глесія (n = 120) 

0,250 0 0,500 0 0 0 0,004 0 0 

І3–І4 Глесія / Глухівські 58 (n = 140) 

0 0 0 0 0 0 0,005 0 0,002 

І3–І6 Глухівські 58 / І3–І4 Глесія (n = 80) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

І3–І4 Глесія / І3–І6 Глухівські 58 (n = 60) 

0 0 0 0 0 0 0,025 0 0,042 

Глесія / І5–І6 Золотоніські 15 (n = 120) 

0 0 0 0 0 0 0,002 0 0 

І5–І6 Золотоніські 15 / Глесія (n = 40) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Золотоніські 15 / І3–І4 Глесія (n = 80) 

0,375 0,125 0,250 0 0 0 0,022 0,003 * 0,028 

І3–І4 Глесія / Золотоніські 15 (n = 120) 

0 0 0 0,125 0 0 0,006 0 0 

І3–І6 Золотоніські 15 / І3–І4 Глесія (n = 60) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

І3–І4 Глесія / І3–І6 Золотоніські 15 (n = 140) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Примітка. * – за теоретичним розрахунком відповідності бальної оцінки ТГК 

його кількісному вмісту 0,000025%. 
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Добрі результати отримано також за ознакою повної відсутності ТГК. Усі три 

досліджувані сполуки (КБД, ТГК і КБН) проявились тільки в потомстві одного 

варіанту схрещування – Золотоніські 15 / І3–І4 Глесія – за середніми даними на 

рівні 0,022, 0,003 і 0,028 балу відповідно, оскільки дані речовини були у 

материнській формі – сорту Золотоніські 15, де їх вміст становив 0,375, 0,125 і 

0,250 балу відповідно. 

Хоча в гібридизацію включали рослини виключно з повною відсутністю 

канабіноїдних сполук, наявність у генофонді популяції спадкових факторів (генів) 

у гетерозиготному стані, які детермінують наявність/відсутність канабіноїдів та їх 

кількісний вміст, є причиною вищеплення у потомстві гібридів поодиноких особин 

з наявністю, здебільшого, слідових кількостей КБД, ТГК і КБН. Звідси випливає 

один важливий методологічний аспект селекції конопель з відсутністю 

психотропних сполук: до гібридизації потрібно залучати лише ті сім’ї сучасних 

селекційних сортів і самозапилені лінії, у родоводі яких протягом трьох-чотирьох 

генерацій не вищеплювались особини, які містили канабіноїди [18]. 

Наголосимо, що факту гетерозису за вмістом канабіноїдів не встановлено, 

оскільки гібрид F1 за бальною (напівкількісною) шкалою оцінки мав вміст 

канабіноїдів більш ніж в 17 (КБД), 41 (ТГК) і 8 (КБН) разів менший, порівняно з Р1. 

За теоретичним розрахунком відповідності бальної оцінки ТГК його кількісному 

вмісту (відповідно до розробленої методики, описаної в розділі 3) у 

середньозваженому зразку даного гібрида вміст ТГК становитиме 0,000025%, 

тобто менше крайньої межі чутливості сучасного газо-рідинного хроматографа. 

Можна вважати такі мінорні кількості повною відсутністю [18]. 

Якщо зробити індивідуальний аналіз потомства за вмістом канабіноїдів, то 

виявляється, що такі речовини містять лише окремі поодинокі особини. У гібриду 

Глухівські 58 / І3–І4 Глесія – це 1 рослина зі слідами КБД (вибірка – 120 шт.); у     

І3–І4 Глесія / Глухівські 58 – це 1 рослина зі слідами КБД, слабкими слідами КБН і 

1 рослина зі слабкими слідами КБД (вибірка – 140 шт.); у                                         

І3–І4 Глесія / І3–І6 Глухівські 58 – це 1 рослина зі слідами КБД, слабкими слідами 

КБН, 1 рослина зі слабкими слідами КБД, слабкими слідами КБН, 1 рослина зі 
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слідами КБД, 1 рослина зі слабкими слідами КБД і 1 рослина з 2 балами КБН 

(вибірка – 60 шт.); у Глесія / І5–І6 Золотоніські 15 – це 1 рослина зі слабкими 

слідами КБД (вибірка – 120 шт.); у Золотоніські 15 / І3–І4 Глесія – це 1 рослина з 

1 балом КБД, слабкими слідами ТГК, 2 балами КБН, 1 рослина зі слідами КБД і 

1 рослина зі слабкими слідами КБД, слабкими слідами КБН (вибірка – 80 шт.); у  

І3–І4 Глесія / Золотоніські 15 – це одна рослина зі слідами КБД і 4 рослини зі 

слабкими слідами КБД (вибірка – 120 шт.) [18]. 

Кількість рослин у потомстві створених сортолінійних, лінійносортових та 

міжлінійних гібридів F1 з відсутністю КБД становить у середньому за три роки 

93,3–100,0%, з відсутністю ТГК – 98,8–100,0% і КБН – 95,0–100,0 (рис. 6.7), що 

вказує на дуже високу однорідність отриманого гібридного матеріалу [18]. 
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Рисунок 6.7 – Кількість рослин сортолінійних, лінійносортових та 

міжлінійних гібридів F1 з відсутністю канабіноїдів (середнє, 2013–2015 рр.): 

1 – Глесія / І5–І6 Глухівські 58;   2 – І5–І6 Глухівські 58 / Глесія; 

3 – Глухівські 58 / І3–І4 Глесія;   4 – І3–І4 Глесія / Глухівські 58; 

5 – І3–І6 Глухівські 58 / І3–І4 Глесія;  6 – І3–І4 Глесія / І3–І6 Глухівські 58; 

7 – Глесія / І5–І6 Золотоніські 15;  8 – І5–І6 Золотоніські 15 / Глесія; 

9 – Золотоніські 15 / І3–І4 Глесія;  10 – І3–І4 Глесія / Золотоніські 15; 

11 – І3–І6 Золотоніські 15 / І3–І4 Глесія; 12 – І3–І4 Глесія / І3–І6 Золотоніські 15 
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У 6-ти варіантів гібридів з 12-ти (тобто у половини) при вибірці від 40 до 

140 рослин канабіноїди не виявлені (див. табл. 6.6), що черговий раз підтверджує 

ефективність використання інбридингу, зокрема самозапилених ліній, в сучасній 

селекції однодомних конопель з відсутністю психотропних властивостей. У 

міжлінійних гібридів другого і третього поколінь ТГК був відсутнім, а в окремих 

варіантах проявилися слідові кількості не психотропного КБД, який легко 

елімінувати селекційним шляхом при подальших доборах в гібридних популяціях 

(табл. 6.7). Як свідчить практика, навіть, без проведення доборів створений 

вищеописаним способом матеріал, залишається стабільним  за ознакою відсутності 

канабіноїдних сполук і, особливо, ТГК [18]. 

 

Таблиця 6.7 – Вміст канабіноїдів у міжлінійних гібридів F2 і F3 

Гібрид 
Вміст канабіноїдів, бал 

КБД ТГК КБН 

F2 (середнє, 2014 і 2016 рр.) 

Гляна, стандарт 0 0 0 

І3–І4 Глесія / І3–І6 Глухівські 58 0 0 0 

І3–І6 Глухівські 58 / І3–І4 Глесія 0 0 0 

І3–І6 Золотоніські 15 / І3–І4 Глесія 0 0 0 

І3–І4 Глесія / І3–І6 Золотоніські 15 0,005 0 0 

F3 (середнє, 2015 і 2017 рр.) 

Гляна, стандарт 0,175 0,075 0,100 

І3–І4 Глесія / І3–І6 Глухівські 58 0 0 0 

І3–І6 Глухівські 58 / І3–І4 Глесія 0 0 0 

І3–І6 Золотоніські 15 / І3–І4 Глесія 0,250 0 0 

І3–І4 Глесія / І3–І6 Золотоніські 15 0 0 0 

 

З вищевикладеного випливає, що створити гетерозисі гібриди для 

урізноманітнення вихідного селекційного матеріалу конопель, розширення його 

генетичної основи з відсутністю канабіноїдів цілком є реальним. 
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6.1.4 Особливості статевої прояву структури у гібридів 

 

Проблема стабілізації ознаки однодомності для конопель носить 

перманентний характер, оскільки, навіть, мізерна кількість ПОК мутантного 

походження (спонтанні мутації), чи вищепленої внаслідок чужезапилення з іншими 

сортами, гібридами, популяціями, статевими формами, може за відсутності 

втручання селекціонера (зокрема проведення вибраковування чоловічих рослин та 

інших нетипових статевих типів) поступово розмити межу між однодомними і 

дводомними коноплями. Потреба в прискоренні селекційного процесу та зростаючі 

як вітчизняні, так і міжнародні вимоги до сортової типовості даної культури, в т. ч. 

й до кількості рослин ПОК на одиниці площі, вимагають однорідного та високо 

стабільного статевого складу вихідного селекційного матеріалу (на ранніх етапах 

селекції), однодомність якого була б константною протягом декількох послідовних 

генерацій, можливо й без проведення спеціальних селекційно-насінницьких заходів 

щодо її збереження чи покращення. 

У статевій структурі популяцій сучасних сортів однодомних конопель Гляна 

(стандарт), Глухівські 58, Глесія, Золотоніські 15 і відповідно вихідних форм 

досліджуваних гібридів домінуючим статевим типом є ОФМ. У сортів 

середньоєвропейського еколого-географічного типу її вміст у середньому за три 

роки складає 73,1–90,0%, що є досить позитивним моментом для селекції і 

сільськогосподарського виробництва, оскільки даний статевий тип 

характеризуються високими показниками продуктивності і дає стабільне за 

ознакою однодомності потомство. Кількість СОФР коливається в межах від 7,2 

(сорт Гляна) до 18,2% (сорт Глухівські 58). ОФП знаходиться в межах 2,3–7,6%. 

Решту статевих типів представлено невеликою кількістю або вони взагалі не 

проявляються. Сорт південного типу Золотоніські 15  характеризується порівняно 

меншою кількістю ОФМ і вищим вмістом СОФР і ОФП, а саме: 46,3, 33,7 і 20,0% 

відповідно (табл. И.7). Головне, що у популяціях сортів відсутня ПОК – основний 

дестабілізатор ознаки однодомності, який внаслідок перезапилення приводить до 

стрімкого збільшення кількості небажаних чоловічих рослин [14]. 
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Якщо за теорією Н.Д. Мигаля генотип ОФМ за факторами аутосом АаGG, 

алелі генів статі статевих хромосом з низькими ступенями (imImFmMm) (див. 

розділ 1), теоретично маємо отримати у F1 за умови схрещування виключно 

гомозиготних рослин ОФМ такий розподіл генотипів: 1 ААGG (що характерно для 

СОФР) : 2 АаGG (що характерно для ОФМ) : 1 ааGG (що характерно для МОК). 

Однак, проведені нами дослідження на прикладі самозапилених ліній сучасних 

сортів свідчать про зміщення ознак статі у бік жіночої. Відтак постають проблемні 

й актуальні питання: який прояв статі буде у F1 за вищевказаної умови підбору за 

статевим типом батьківських форм з вирівняних і стабільних самозапилених ліній 

або кращих селекційних сімей сорту; чи вищеплюватиметься ПОК (в результаті 

сполучення факторів статевих хромосом і аутосом материнської і батьківської 

особин конопель в одній зиготі, в новому генотипічному середовищі таке явище 

цілком ймовірне) і буде потрібен тривалий час для процесу стабілізації ознаки 

однодомності отриманого гібридного потомства. 

Встановлено, що серед досліджуваних гібридів у F1, отриманих із залученням 

більш-менш однорідних за статевим складом самозапилених ліній, ознаки статі теж 

зміщуються у бік жіночої. Найбільша кількість ОФМ за середніми даними 

спостерігалась у гібридів Глесія / І5–І6 Золотоніські 15 (94,2%) та                            

І3–І4 Глесія / І3–І6 Золотоніські 15 (91,5%) при незначному розмаху варіації і 

максимуму 100%. Вихідні сорти за цим показником перевищують 8 гібридів із 12-

ти. Посімейний аналіз статевої структури показав, що у переважної більшості 

гібридів досліджувана ознака характеризується значною варіабельністю, тому є всі 

підстави для здійснення результативного індивідуального добору в гібридних 

поколіннях. Вміст СОФР за середніми даними знаходиться в межах від 5,2%            

(Глесія / І5–І6 Золотоніські 15) до 36,2% (Глесія / І5–І6 Глухівські 58). У гібридів, 

створених на основі самозапилених ліній сортів середньоєвропейського еколого-

географічного типу, за середніми даними ОФП завжди присутня, а у гібридів, 

створених у результаті гібридизації самозапилених ліній сортів 

середньоросійського і південного типів, даний статевий тип може бути відсутній. У 

всіх типів є сім’ї, у яких даний статевий тип не вищеплюється. Важливо, що ФП, 
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ОМР і ПОК за незначними винятками і кількістю не представлено у статевій 

структурі досліджуваних сортолінійних, лінійносортових і міжлінійних гібридів. 

ФП не перевищує 4,7%, а ПОК – 0,4%. У цілому слід зазначити, що досить 

позитивними варіантами схрещування, крім Глесія / І5–І6 Золотоніські 15 та          

І3–І4 Глесія / І3–І6 Золотоніські 15, виявились І5–І6 Золотоніські 15 / Глесія й          

І3–І6 Золотоніські 15 / І3–І4 Глесія, оскільки їх статева структура представлена лише 

рослинами ОФМ і СОФР (див табл. И.7) [14]. 

Таким чином, отримані нами за участю самозапилених ліній як компонентів 

схрещувань гетерозисні гібриди у багатьох випадках є кращими за вихідні форми, 

що дуже важливо для селекції. Наголосимо, що такі результати можливі лише за 

умови суворого контролю за підбором батьківських форм, якими повинні бути 

виключно рослини ОФМ з невеликою кількістю чоловічих квіток (близько 30% у 

суцвітті) з сімей, у родоводі яких ПОК відсутня протягом декількох поколінь 

підряд. Крім того, несподіваним виявився той факт, що з селекційної точки зору 

статева структура краща саме у гібридів, створених шляхом схрещування 

самозапилених ліній середньоєвропейського і південного еколого-географічних 

типів, тобто віддалених генотипів, незважаючи на досить низький вміст ОФМ і 

високий ОФП у сорту Золотоніські 15. Хоча чоловічу цитоплазматичну 

стерильність у конопель до цього часу не знайдено і виробниче використання 

гетерозисних гібридів є неможливим, вони можуть бути залучені до селекційного 

процесу як новий вихідний матеріал [14]. 

У багатьох випадках спостерігається чітка залежність особливостей прояву 

статі певного гібридного потомства від статевої структури конкретної батьківської 

форми, що є цілком закономірно, оскільки стать однодомних конопель 

визначається спадковими факторами статевих хромосом і аутосом. Отже, для 

створення самозапилених ліній, які у майбутньому планують використовувати для 

отримання вихідного гібридного матеріалу, слід добирати лише рослини з кращих 

за статевим складом сімей (табл. 6.8) [14]. 
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Таблиця 6.8 – Приклади залежності статевої структури сортолінійних, 

лінійносортових та міжлінійних гібридів F1 від батьківської форми (2014–2015 рр.) 

№ сім’ї Вихідна форма, гібрид 

Співвідношення статевих типів, % 

О
Ф

М
 

С
О

Ф
Р

 

О
Ф

П
 

Ф
П

 

О
М

Р
 

П
О

К
 

 І5 Глухівські 58 40,0 40,0 20,0 0 0 0 

502-2014 F1 Глесія / І5 Глухівські 58 28,1 43,8 18,7 9,4 0 0 

 Глухівські 58 46,7 33,3 20,0 0 0 0 

506-2015 F1 І4 Глесія / Глухівські 58 57,2 33,3 9,5 0 0 0 

507-2015 48,0 48,0 4,0 0 0 0 

508-2015 58,7 30,4 8,7 2,2 0 0 

 Глухівські 58 100,0 0 0 0 0 0 

511-2014 F1 І3 Глесія / Глухівські 58 100,0 0 0 0 0 0 

512-2014 97,8 2,2 0 0 0 0 

514-2014 100,0 0 0 0 0 0 

 І3 Глесія 100,0 0 0 0 0 0 

537-2014 F1 І5 Золотоніські 15 / І3 Глесія 93,8 6,2 0 0 0 0 

538-2014 100,0 0 0 0 0 0 

 

Поряд з цим виникає необхідність з’ясування характеру зв’язку за ознаками 

статі у гібридів, створених в межах середньоєвропейського і на основі 

середньоєвропейського і південного еколого-географічних типів, оскільки у 

віддалених генотипів він може бути принципово відмінним. Важливим для 

селекціонера буде і питання обрання оптимального типу гібридів – сортолінійного, 

лінійносортового чи міжлінійного. Для цього провели групування гібридів F1 і 

визначили середню кількість ОФМ та інших статевих типів у кожній зазначеній 

групі, здійснивши ранжирування. По ранжиру від найменшої кількості ОФМ до 

найбільшої типи гібридів розподілились наступним чином: сортолінійні (72,6%), 

лінійносортові (78,4%), міжлінійні (86,6%). Кількість СОФР у даних групах 
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становить 20,8%, 19,5% і 11,1%, ОФП – 5,1%, 2,0% і 2,4%, ФП – 1,4%, 0,1% і 0% 

відповідно. ПОК обліковано лише в сортолінійного гібриду. Отже, селекційна 

цінність різних типів гібридів конопель з точки зору співвідношення статевих типів 

зростає у послідовності: сортолінійні, лінійносортові, міжлінійні. Дана 

закономірність пояснюється істотним впливом на детермінацію статі потомства 

материнської форми, а саме – самозапилені лінії мають вищий рівень стабільності 

(гомозиготності у широкому розумінні) ознаки однодомності і значне переважання 

у статевій структурі ОФМ. Схрещування сортів і самозапилених ліній у межах 

середньоєвропейського еколого-географічного типу дає у потомстві меншу 

кількість ОФМ і більшу кількість СОФР, ОФП, ФП та ПОК, порівняно з 

варіантами віддаленої гібридизації між середньоєвропейським і південним типами: 

75,3 і 83,0, 18,5% і 15,8%, 5,1% і 1,2%, 1,0% і 0%, 0,1% і 0% відповідно. Ці 

результати є досить несподіваними і отриманими вперше, а тому в методичному 

аспекті мають бути обов’язково врахованими в подальшій селекційній роботі з 

коноплями [14]. 

У F2 і F3 міжлінійних гібридів статева однорідність, тобто превалювання у 

потомтсві ОФМ, не тільки зберігається, а в основному, покращується (93,8–99,3 і 

85,3–97,3% відповідно), порівняно з F1, що дуже важливо для сучасної селекції 

конопель і стабілізації ознаки однодомності, тобто існує реальна можливість 

успішно використовувати даний гібридний матеріал відповідно до подальшої мети 

селекціонера (табл. 6.9). У гібридів, створених за участю самозапилених ліній 

середньоєвропейського і південного еколого-географічних типів, значного 

розщеплення за статтю не спостерігається. Головна умова при цьому для 

успішного створення вихідного селекційного матеріалу – оптимальний підбір 

материнської і батьківської форм для схрещування з подальшим індивідуальним 

добром у гібридних поколіннях [14]. 

У цілому, механізм прояву ознак статі у сортолінійних, лінійносортових і 

міжлінійних гібридів конопель виявився досить складним, а потомства від 

схрещування мали поліморфний ряд статевих типів. 
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Таблиця 6.9 – Статева структура міжлінійних гібридів F2 і F3 

Гібрид 
Співвідношення статевих типів, % 

ОФМ СОФР ОФП ФП ОМР ПОК 

F2 (середнє, 2014 і 2016 рр.) 

Гляна, стандарт 88,1 9,8 2,1 0 0 0 

І3–І4 Глесія / І3–І6 Глухівські 58 93,8 3,2 1,5 1,5 0 0 

І3–І6 Глухівські 58 / І3–І4 Глесія 95,4 4,6 0 0 0 0 

І3–І6 Золотоніські 15 / І3–І4 Глесія 95,4 3,7 0 0 0,9 0 

І3–І4 Глесія / І3–І6 Золотоніські 15 99,3 0,7 0 0 0 0 

F3 (середнє, 2015 і 2017 рр.) 

Гляна, стандарт 85,5 10,1 4,4 0 0 0 

І3–І4 Глесія / І3–І6 Глухівські 58 95,0 2,5 2,5 0 0 0 

І3–І6 Глухівські 58 / І3–І4 Глесія 97,3 3,0 0 0 0 0 

І3–І6 Золотоніські 15 / І3–І4 Глесія 85,3 12,1 2,6 0 0 0 

І3–І4 Глесія / І3–І6 Золотоніські 15 90,0 5,0 5,0 0 0 0 

 

З метою розширення генетичної основи вихідного селекційного матеріалу 

доведено можливість створення стабільних за ознакою однодомності (навіть, зі 

100%-ою кількістю ОФМ) сортолінійних, лінійносортових і міжлінійних гібридів 

конопель 

 

6.2 Компаративний аналіз селекційної цінності лінійносортових, 

міжсортових і складних гібридів конопель різних еколого-географічних типів 

 

6.2.1 Рівень прояву селекційних ознак у лінійносортових і міжсортових 

гібридів 

 

З метою встановлення ефективності залучення самозапилених ліній конопель 

як компонентів схрещувань провели компаративний (порівняльний) аналіз в групах 

«лінійносортові гібриди» і «міжсортові гібриди», де в ролі материнської форми 
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виступали кращі за комплексом ознак самозапилені лінії сортів Глухівські 58, 

Глесія, Золотоніські 15 і, власне, самі сорти, а в ролі батьківської форми у всіх 

варіантах – сорт Глухівські 51 з доброю комбінаційною здатністю. Така схема 

досліду дає можливість чітко визначити селекційну цінність інбредних ліній і 

сортів даної перехреснозапильної культури. 

Аналіз гібридного потомства показує, що різні гібриди мали істотні 

відмінності за селекційними ознаками. Загальна довжина стебла гібридів F1 

коливалась в межах 216,0–298,7 см, технічна довжина – 181,9–220,7 см, діаметр – 

8,66–15,35 мм, гібридів F2 – в межах 226,2–250,4 см, 188,2–208,7 см і 8,31–

14,85 мм, гібридів F3 – в межах 229,8–266,3 см, 150,7–188,9 см і 7,88–9,11 мм 

відповідно. У сорту-стандарту Гляна вказані ознаки у 2016–2018 рр. досягали 

значення 234,4 см, 195,6 см і 9,66 мм (табл. И.8). 

Маса стебла гібридів F1 становила від 12,72 до 50,54 г, маса волокна з 

рослини – від 3,59 до 15,48 г, вміст волокна – від 24,82 до 33,00%, гібридів F2 – від 

12,68 до 15,27 г, від 4,21 до 5,12 г, від 33,52 до34,48%, гібридів F3 – від 16,69 до 

19,69 г, від 4,96 до 6,60 г і від 29,99 до 33,52% відповідно. У сорту Гляна ознаки 

волокнистості у різні роки досягали значення 19,69 г, 4,90 г і 31,29% (табл. И.9). 

Значний розмах варіації характерний для ознаки маси насіння. Різниця між 

сортом-стандартом і гібридами та між різними варіантами схрещувань могла 

досягати декількох разів. Маса насіння з рослини досягла значення 26,72 г у 

гібриду F1 І6 Золотоніські 15 / Глухівські 51, батьківськими формами якого є сорт 

південного еколого-географічного типу з високим урожаєм стебел і сорт-

рекордсмен за вмістом волокна середньоєвропейського типу, причому обидва 

мають низьку насіннєву продуктивність, однак в результаті гібридизації проявився 

чітко виражений гетерозис за даною ознакою. 

Як бачимо, виявились широкі можливості щодо використання цього 

вихідного матеріалу не лише для створення сортів конопель універсального 

напряму господарського використання, а й спеціалізованих. 

Найнижчу достовірну продуктивність серед лінійносортових схрещувань мав 

гібрид І6 Глухівські 58 / Глухівські 51, найвищу – І6 Золотоніські 15 / Глухівські 51, 
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який поєднує зародкову плазму двох віддалених еколого-географічних типів. 

Протягом трьох поколінь характер прояву селекційних стабільно зберігався. 

У групі лінійносортових гібридів селекційна цінність варіантів зростала у 

послідовності: І6 Глухівські 58 / Глухівські 51, І6 Глесія / Глухівські 51, 

І6 Золотоніські 15 / Глухівські 51; у групі міжсортових гібридів селекційна цінність 

аналогічно зростала у послідовності: Глухівські 58 / Глухівські 51,                     

Глесія / Глухівські 51, Золотоніські 15 / Глухівські 51. 

Спостерігалась тенденція до того, що міжсортові гібриди за багатьма 

селекційними ознаками поступались своїм лінійносортовим аналогам, створеним 

за участю І4 та І6 і тих же сортів, хоча за деякими ознаками достовірної різниці не 

було. Згрупувавши емпіричні дані за типами гібридів, слід констатувати, що 

лінійносортові схрещування мають вищу господарську цінність за багатьма 

ознаками, тобто подібна закономірність у прояві гетерозисного ефекту 

спостерігається за умови, коли в гібридизацію включені порівняно гомозиготні 

(стабілізовані) за рядом ознак самозапилені лінії та віддалені генотипи конопель 

(табл. 6.10, И.10). 

 

Таблиця 6.10 – Рівень прояву селекційних ознак в групах лінійносортових і 

міжсортових гібридів F1–F3 (середнє, 2016–2018 рр.) 

Ознаки Лінійносортові гібриди Міжсортові гібриди 

Загальна довжина стебла, см 254,2 245,8 

Технічна довжина, см 197,4 186,0 * 

Діаметр стебла, мм 10,53 9,30 * 

Маса стебла, г 20,72 18,65 * 

Маса волокна, г 6,70 5,67 * 

Вміст волокна, % 31,67 31,35 

Маса насіння, г 14,12 11,36 * 

Маса 1000 насінин, г 18,54 17,97 

Вміст ОФМ, % 89,7 82,7 

Примітка. * – Р < 0,05 (між різними типами нібридів). 
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Підкреслимо, що за ознакою вмісту у статевому складі основного статевого 

типу однодомних конопель ОФМ сорт-стандарт досліджувані гібриди 

перевищують у більшості випадків (виняток, як правило, становлять друге і третє 

покоління міжсортового гібриду Золотоніські 15 / Глухівські 51). У F3 

спостерігається стабілізація статевої структури. 

Таким чином, створення гібридів із залученням самозапилених ліній є дієвим 

методом і перспективним напрямом селекції сучасних сортів конопель, оскільки 

відбувається формотворення унікальних генотипів, які поєднують досить відмінні 

ознаки в одному організмі, та прискорюється селекційний процес. 

 

6.2.2 Ефекти загальної та варіанси специфічної комбінаційної здатності 

самозапилених ліній і сортів у системі топкросів 

 

При доборі батьківських пар для отримання гетерозисних гібридів необхідно 

не лише передбачити можливість прояву гетерозису, але і забезпечити бажане 

успадкуванням гібридом важливих господарських ознак і властивостей. Головна 

умова для батьківських форм – це їх висока комбінаційна здатність [2]. 

Комбінаційна цінність будь-якої батьківської форми може бути виражена двома 

способами: середньою величиною гетерозису за всіма гібридними комбінаціями і 

значенням цієї величини у тому чи іншому конкретному схрещуванні. Перша 

характеризує загальну комбінаційну здатність (ЗКЗ) даної батьківської форми, а 

друга – специфічну комбінаційну здатність (СКЗ) [2]. 

Більшість ознак продуктивності сільськогосподарських рослин є кількісними. 

Вони, як правило, більш мінливі, ніж якісні. Це залежить від двох причин. По-перше, 

спадкові відмінності за тією чи іншою кількісною ознакою визначаються багатьма 

генами (полігенно) з різними типами взаємодії між ними, причому кожен ген досить 

суттєво впливає на розвиток ознаки. Одні поєднання полімерних генів зсувають 

ступінь прояву ознаки в позитивний бік, інші – у негативний. По-друге, кількісні 

ознаки сильно залежать від зовнішніх факторів (умов навколишнього середовища) [1]. 

За таких обставин комбінаційна селекція має виключно важливе значення. 
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За B. Griffing ЗКС визначається адитивними ефектами генів, а СКЗ – 

ефектами домінантної і епістатичної взаємодії генів [27]; за B.I. Hayman ЗКЗ 

визначається адитивними і частково неадитивними ефектами генів, а СКЗ – 

неадитивними ефектами генів [28]. Полімерія – тип взаємодії неалельних генів, при 

якому ознака формується в результаті дії кількох генів з адитивним (однозначним) 

впливом, тобто маються на увазі родини ідентичних або гомологічних генів, що 

повторюються в геномі та мають однаковий прояв. У випадку кумулятивної 

полімерії ступінь прояву ознаки, яку називають адитивною, залежить від кількості 

домінантних алелів полімерних (адитивних) генів. Можна сказати, що вплив 

окремих генів накопичується, і чим більше домінантних алелів різних генів, тим 

сильніше проявляється ознака. Поряд з кумулятивною (адитивною) полімерією 

існує успадкування за типом некумулятивної (неадитивної) полімерії, коли 

характер прояву ознаки не змінюється в залежності від кількості домінантних 

полімерних генів [1]. Домінування – тип взаємодії алельних генів, при якій дія 

однієї алелі подавляється іншою алеллю цього ж гена. Епістаз – тип взаємодії 

неалельних генів, коли один ген здатен пригнічувати дію іншого [1]. 

Установлення особливостей сортів сільськогосподарських культур за 

ефектами ЗКЗ і СКЗ, співвідношенням їх варіанс у першому поколінні гібридів, а 

також типу дії генів (адитивного чи неадитивного) є важливим для прогнозу 

прояву селекційно-генетичних особливостей, визначення ефективності доборів у 

гібридних популяціях за кількісними ознаками і обґрунтування напрямів селекції 

[3, 4, 26]. Примітно, що питання оцінки вихідного матеріалу конопель (Cannabis 

sativa L.) за комбінаційною здатністю майже не висвітлені у науковій літературі і 

не використані у практичній селекції, крім поодиноких відомих нам досліджень 

[25], що робить цей напрям досить актуальним. 

Мета наших досліджень – довести можливість проведення комбінаційної 

селекції в однодомних конопель, встановити особливості ефектів ЗКЗ і варіанс СКЗ 

материнських компонентів за основними селекційними ознаками у 

лінійносортових і міжсортових гібридів однодомних конопель і на основі 

переважання адитивних чи неадитивних ефектів генів визначити тип гібридів, які 
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мають найвищу селекційну цінність, дати прогноз щодо ефективності доборів у 

гібридних популяціях за досліджуваними кількісними ознаками, виділити 

перспективний вихідний матеріал. 

Ефекти ЗКЗ і варіанси СКЗ визначали в системі повних топкросів 

(схрещували з двома тестерами – сортами Гляна і Глухівські 51). Лінійносортові і 

міжсортові гібриди у F1 характеризувались мінливістю селекційних ознак і 

значним розмахом їх варіації. Особливо це стосується загальної довжини стебла, 

маси стебла і волокна, маси насіння з рослини. Так, граничні межі варіювання 

(Min–Max) ознаки загальної довжини в межах сімей становили 188,0–304,0 см, 

технічної довжини – 180,0–230,4 см, діаметру стебла – 7,60–16,00 мм, маси стебла 

– 12,71–55,03 г, маси волокна – 3,22–16,79 г, вмісту волокна – 25,16–33,49%, маси 

насіння – 2,75–29,00 г, маси 1000 насінин – 15,2–24,0 г. За рівнем прояву ознак у 

більшості випадків гібриди перевищували вихідні батьківські форми. На основі 

проведення дисперсійного аналізу за F-критерієм (Р. А. Фішера) встановлено 

достовірний вплив джерел дисперсії гібридів, материнських форм, сортів-тестерів 

на мінливість кількісних селекційних ознак рослин конопель, що є підставою для 

встановлення комбінаційної здатності досліджуваних материнських компонентів – 

самозапилених ліній і сортів. Відповідно до середньої величини відхилень від 

загальної середньої усіх гібридів, одержаних за участі у схрещуваннях конкретного 

тестера, визначено середню цінність кожної материнської форми за ефектами ЗКЗ 

у першому поколінні, які у двотестерних схрещуваннях суттєво різняться 

(табл. 6.11) [20]. 

Самозапилені лінії І6 Глухівські 58 здебільшого характеризувались 

достовірно негативними ефектами ЗКЗ, виняток становила ознака маси 

1000 насінин. Сорту Глухівські 58 були властиві теж здебільшого достовірно 

негативні ефекти ЗКЗ, окрім ознаки вмісту волокна (gi = 2,29 і gi = 3,68) та у лінії 1 

маси 1000 насінин (gi = 0,15). Неоднозначні ефекти ЗКЗ (позитивні або негативні) 

притаманні самозапиленим лініям І4 Глесія, зокрема позитивні ефекти ЗКЗ, 

достовірні на рівні значимості 0,05, встановлені у лінії 1 за ознаками загальної 

довжини стебла (21,39), технічної довжини (21,75), маси 1000 насінин (1,65), у лінії 
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2 І4 Глесія – за ознакою маси 1000 насінин (3,85). Достовірні негативні ефекти ЗКЗ 

встановлені у лінії 1 І4 Глесія за ознаками маси волокна (–0,99), вмісту волокна     

(–1,26) і маси насіння з рослини (–2,53), а у лінії 2 – за ознаками технічної довжини 

стебла (–8,54), маси стебла (–3,64), маси волокна (–1,36) і вмісту волокна (–1,15). 

Також неоднозначні ефекти ЗКЗ були і у двох ліній сорту Глесія, однак 

достовірними вони були лише у 7-ми випадках за тією чи іншою досліджуваною 

кількісною ознакою [20]. 

 

Таблиця 6.11 – Оцінка ефектів ЗКЗ (gi) материнських компонентів 

лінійносортових і міжсортових гібридів за основними селекційними ознаками 

(середнє, 2015–2016 рр.) 
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І6 Глухівські 58 Л1 –43,51* –19,94* –3,13* –14,16* –4,29* –1,47* –8,07*   0,85* 

І6 Глухівські 58 Л2 –51,51* –19,74* –2,74* –14,10* –4,28* –1,76* –8,60*   0,60* 

І4 Глесія Л1   21,39*   21,75*   0,14   –2,18 –0,99* –1,26* –2,53*   1,65* 

І4 Глесія Л2   –0,86   –8,54* –0,07   –3,64* –1,36* –1,15* –0,60   3,85* 

І6 Золотоніські 15 Л1   28,19*   18,25*   4,13*   20,84*   6,98*   2,36* 10,72* –1,10* 

І6 Золотоніські 15 Л2   33,99*   19,45*   4,54*   26,23*   8,45*   2,11*   8,31* –0,65* 

Глухівські 58 Л1 –28,26* –11,80* –2,27* –11,90* –3,10*   2,29* –2,14*   0,15 

Глухівські 58 Л2   –7,06*   –7,84* –1,94* –10,15* –2,32*   3,68* –1,27 –0,35 

Глесія Л1     7,09* –15,20* –0,02   –0,93   0,04   1,60* –0,29   0,15 

Глесія Л2   10,09*   –9,70* –0,15     1,41   0,49   0,48   5,07* –1,25* 

Золотоніські 15 Л1   27,14*   27,50*   0,94*     4,74*   0,19 –3,44*   0,33 –0,85* 

Золотоніські 15 Л2     3,34     5,80*   0,56*     3,83*   0,19 –3,44* –0,93 –3,05* 

НІР 05     8,43     4,97   0,69     3,61   1,20   0,73   1,90   0,54 

Примітка. * – істотно на рівні значущості 0,05. 
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Особливістю самозапилених ліній І6 Золотоніські 15, як материнських форм, 

є наявність достовірних позитивних ефектів ЗКЗ майже за всіма селекційними 

ознаками, окрім маси 1000 насінин, що є прямо протилежним до самозапилених 

ліній І6 Глухівські 58. У сорту Золотоніські 15 аналогічно позитивні ефекти, 

виняток становлять тільки ознаки вмісту волокна і маси 1000 насінин. Найбільшу 

селекційну цінність на основі встановлених високих ефектів ЗКЗ майже за всіма 

ознаками мали самозапилені лінії І6 Золотоніські 15. Також високі ефекти ЗКЗ за 

рівнем прояву морфологічних ознак, масою стебла і волокна (що важливо для 

селекції на підвищення біомаси конопель як енергетичної культури) були у сорту 

Золотоніські 15, за загальною і технічною довжиною стебла – у лінії 1 І4 Глесія, 

масою насіння з рослини – у лінії 2 сорту Глесія. Отже, для комбінаційної селекції 

на підвищення продуктивності доцільно використовувати саме лінійносортові 

схрещування середньоєвропейського і південного еколого-географічних типів. 

Можна припустити, що відбулось утворення нових полігенних комплексів, що й 

детермінували високу комбінаційну здатність [20]. 

Високі варіанси СКЗ відмічені у лінії 2 І6 Золотоніські 15 і лінії 2 сорту 

Золотоніські 15 за 5-ма ознаками: загальною довжиною, діаметром стебла на 

половині технічної довжини, масою стебла і волокна, масою 1000 насінин (122,93, 

0,95, 12,30, 1,77, 2,42 і 109,52, 0,27, 9,16, 0,72, 3,38 відповідно). Високі варіанси 

СКЗ за 4-ма ознаками виявлено у лінії 2 сорту Глухівські 58, лінії 2 сорту Глесія, 

лінії 1 сорту Золотоніські 15. Варіанси СКЗ нижче середнього значення за всіма 

досліджуваними ознаками були у лінії 2 І6 Глухівські 58 і лінії 2 І4 Глесія 

(табл. 6.12) [20]. 

Найкращу СКЗ серед залучених у схрещуваннях материнських форм за 

ознакою загальної довжини мала лінія 1 сорту Золотоніські 15 (σsi
2
 = 162,00), 

технічної довжини – лінія 2 сорту Глесія (σsi
2
 = 68,68), діаметру і маси стебла, маси 

волокна – лінія 2 І6 Золотоніські 15 (σsi
2
 = 0,95, σsi

2
 = 12,30 і σsi

2
 = 1,77), вмісту 

волокна і маси насіння з рослини – лінія 1 сорту Глухівські 58 (σsi
2
 = 2,88 і 

σsi
2
 = 125,14), маси 1000 насінин – лінія 2 сорту Золотоніські 15 (σsi

2
 = 3,38) [20]. 
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Таблиця 6.12 – СКЗ (варіанси σsi
2
) материнських компонентів 

лінійносортових і міжсортових гібридів конопель за основними селекційними 

ознаками (середнє, 2015–2016 рр.) 
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І6 Глухівські 58 Л1   13,00   3,86 0,01   0,60 0,02 1,51     5,78 0,32 

І6 Глухівські 58 Л2   57,03   3,86 0,02   0,70 0,02 1,12     2,55 0,04 

І4 Глесія Л1 122,93   0,16 0,06   1,25 0,02 0,67     0,52 2,88 

І4 Глесія Л2 115,52   0,17 0,01   0,77 0,18 0,95     4,15 0,72 

І6 Золотоніські 15 Л1   18,48   3,33 0,18   3,86 0,46 0,23   39,60 0,04 

І6 Золотоніські 15 Л2 122,93   3,33 0,95 12,30 1,77 1,04   10,49 2,42 

Глухівські 58 Л1 112,50   3,08 0,02   0,58 0,00 2,88 125,14 0,02 

Глухівські 58 Л2   95,22   1,01 0,32   0,56 0,00 1,22     4,20 2,88 

Глесія Л1   11,04 22,58 0,79   0,00 0,04 0,79     6,62 1,62 

Глесія Л2   39,43 68,68 0,56   0,02 0,26 1,58   21,65 0,18 

Золотоніські 15 Л1 162,00 37,67 0,06   1,51 0,00 1,25     0,08 2,42 

Золотоніські 15 Л2 109,52   4,87 0,27   9,16 0,72 1,06     2,25 3,38 

Середнє   81,63 12,72 0,27   2,61 0,29 1,19   18,58 1,41 

 

Проаналізувавши варіанси СКЗ можемо констатувати, що самозапилені лінії 

сорту Золотоніські 15 найчастіше характеризується її високими значеннями при 

добрій ЗКЗ, однак проявляються високі варіанси СКЗ і у інших самозапилених 

ліній і сортів. Це означає, що до створення селекційного матеріалу для певного 

напряму господарського використання, прогнозу прояву ознак і селекційно-

генетичних особливостей доцільно підходити диференційовано і з урахуванням 

СКЗ. Невисокі та середні варіанси СКЗ свідчать про те, що форма з такими 

показниками стабільно передає досліджувану ознаку гібридам, а високі вказують 
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на те, що в потомстві можна прогнозувати велику частку гетерозисних гібридів. 

Порівнявши варіанси ЗКЗ і варіанси СКЗ, виявили, що адитивні ефекти генів 

переважають за ознаками технічної довжини, маси стебла і вмісту волокна (це 

свідчить про доцільність проведення доборів за фенотипом), а неадитивні – за 

масою насіння з рослини і тисячі насінин (це свідчить про необхідність доборів за 

генотипом). Неадитивні ефекти генів здебільшого виявлені у міжсортових 

схрещуваннях, у свою чергу адитивні ефекти у значній мірі властиві гібридним 

комбінаціям з участю самозапилених ліній І6 Золотоніські 15 (табл. 6.13) [20]. 

 

Таблиця 6.13 – Переважання адитивних (а) або неадитивних (н) ефектів генів, 

встановлене шляхом порівняння варіанс ЗКЗ з варіансами СКЗ (середнє, 2015–

2016 рр.) 

Сорт, лінія Ознаки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

І6 Глухівські 58 Л1 а а а а а а а а 

І6 Глухівські 58 Л2 а а а а а а а а 

І4 Глесія Л1 а а н а а а а н 

І4 Глесія Л2 н а н а а а н а 

І6 Золотоніські 15 Л1 а а а а а а а а 

І6 Золотоніські 15 Л2 а а а а а а а н 

Глухівські 58 Л1 а а а а а а н а 

Глухівські 58 Л2 н а а а а а н н 

Глесія Л1 а а н а н а н н 

Глесія Л2 а а н а н н а а 

Золотоніські 15 Л1 а а а а а а а н 

Золотоніські 15 Л2 н а а а н а н а 

Примітка. 1 – загальна довжина, 2 – технічна довжина, 3 – діаметр стебла, 4 – 

маса стебла, 5 – маса волокна, 6 – вміст волокна, 7 – маса насіння, 8 – маса 

1000 насінин. 
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Таким чином, якщо за досліджуваними ознаками у самозапилених ліній 

І6 Золотоніські 15 переважають адитивні ефекти генів, які детермінуються 

спільною дією алелів одного локусу, і фенотипове вираження величини ознаки, 

головним чином, відображає її генотипове вираження, то добір буде ефективним, а 

використання цього материнського компонента у селекції конопель – доцільним 

[20]. 

Зважаючи на вищевикладене і наші попередні дослідження, ефективність 

лінійносортової гібридизації і схрещування віддалених еколого-географічних типів 

конопель за умови комбінаційної селекції є очевидною. Чітко проявляється 

гетерозисний ефект, особливо за участі тестера Глухівські 51. Безумовно, 

міжсортова гібридизація – важливий метод створення вихідного селекційного 

матеріалу конопель, але потомство таких гібридів є досить строкатим за 

характером прояву цінних господарських чи біологічних ознак, що вимагає 

проведення тривалого поліпшуючого добору. При лінійносортовій гібридизації 

потомство є більш вирівняним і стабільним за рівнем прояву селекційних ознак та 

властивостей. Як свідчить практика, у цьому випадку достатньо дво- чи 

трикратного індивідуально-сімейного добору для створення сорту [20]. 

Дослідження самозапилених ліній і сортів конопель за параметрами 

комбінаційної здатності показало значну їх диференціацію за ефектами ЗКЗ і 

варіансами СКЗ. Для комбінаційної селекції на підвищення продуктивності 

доцільно використовувати саме лінійносортові схрещування 

середньоєвропейського і південного еколого-географічних типів [20]. 

 

6.2.3 Можливості використання конвергентних схрещувань в селекції 

культури 

 

Основоположним у селекції є формотворення унікальних генотипів, які 

проявляються у фенотипі, набуваючи статусу цінних господарських ознак. За 

теорією Мирюты Ю.П. [6], обґрунтованої в галузі генетики популяцій, рослинам 

властива саморегулююча полігенна система вибіркового запліднення, яка 



386 

функціонує шляхом періодичної зміни інбридингу і кросбридингу. У результаті 

взаємодії цих двох явищ у популяції виникає набагато більше спадкових 

перетворень, ніж це було б можливим лише за одного із способів розмноження, 

підтримується досить висока мінливість особин з різним рівнем гетерозиготності 

чи гомозиготності генетичних систем [5]. 

Поліщук І.Б., Поліщук В.Д. висловили думку, що всі формотворчі процеси в 

селекції починаються з кросбридингу (простого або складного), як джерела високої 

гетерозиготності, з переходом на інбридинг (жорсткий, помірний або м’який), як 

засобу підвищення гомеостатичності вихідного матеріалу, і завершується третім 

видом формотворення – конвергенцією (вертикальною, горизонтальною і 

змішаною), яка відбувається як несправжній кросбридинг, оскільки проводять 

складні схрещування різного ступеня спорідненості [24]. Найбільш успішним 

формотворчий процес стає саме за умови сумісного застосування інбридингу і 

кросбридингу, оскільки зміна генетичних (спадкових) факторів проходить двома 

шляхами – мутаціями та гібридогенними перетвореннями (інтрогресією генів) [5, 6, 

23, 24]. Ми вважаємо, що в селекції рослин після кросбридингу фактично 

відбуваються два явища – дивергенція («розходження» ознак при інбридингу, 

внаслідок чого утворюється багато досить відмінного селекційного матеріалу від 

вихідних форм) і конвергенція («сходження» ознак внаслідок гібридизації різного 

ступеня спорідненості). 

Дослідники вважають, що конвергенція різних напрямів є джерелом 

позитивних і негативних трансгресій за найважливішими ознаками, які цікавлять 

селекціонера тієї чи іншої сільськогосподарської культури, і, якщо для створення 

стабільно високої урожайності сорту потрібно добирати тільки позитивні трансгресії, 

то негативні використовують, наприклад, для створення сортів зі зниженим вмістом 

небажаних речовин [24]. Ефективність конвергенції в селекції визначається завдяки 

поєднанню в генотипі комплементарності алельних генів гомологічних хромосом, 

одержаної у результаті близькоспорідненого розмноження з ефектом гетерозису від 

міжбекросних і міжінбредних відмінностей вихідного матеріалу, а тому є рушійним 

фактором експериментальної еволюції організмів (культурних рослин) [24]. 



387 

Вертикальна конвергенція: 

1) сходження різних поколінь бекросів (помірний інбридинг) при внутрішньо 

сімейному схрещуванні, де за батьківську беруть форми з ранніх, більш 

гетерозиготних поколінь, а за материнську – форми з більш пізніх гомозиготних 

поколінь; 

2) сходження різних інбредних поколінь з однієї сім’ї (м’який інбридинг → 

помірний інбридинг добір → пересів в поколіннях) та об’єднання кращих доборів в 

єдину субпопуляцію [24]. 

Подібно до вертикального напряму конвергентних схрещувань у першому 

досліді ми провели гібридизацію простих лінійносортових гібридів, створених із 

залученням віддалених еколого-географічних типів (південного і 

середньоєвропейського), за схемою: F1 // F3, F3 // F1 і F2 // F4, F4 // F2. У другому 

досліді провели реципрокні схрещування простих міжлінійних гібридів, створених 

також із залученням віддалених еколого-географічних типів 

(середньоєвропейського і південного) і самозапиленої лінії 

(І4 Глесія / І6 Золотоніські 15 // І6 Глесія і І6 Глесія // І4 Глесія / І6 Золотоніські 15), а 

також реципрокні схрещування цих же простих міжлінійних гібридів і сорту, який 

був вихідним для однієї із інбредних ліній (І4 Глесія / І6 Золотоніські 15 // Глесія і 

Глесія // І4 Глесія / І6 Золотоніські 15). 

У результаті аналізу гібридів першого покоління встановлено, що за 

більшістю селекційних ознак гібрид F1 І6 Золотоніські 15 / Глухівські 51 // 

F3 І6 Золотоніські 15 / Глухівські 51 суттєво переважав реципрокний – 

F3 І6 Золотоніські 15 / Глухівські 51 // F1 І6 Золотоніські 15 / Глухівські 51. 

Аналогічно гібрид, створений за схемою F2 // F4, характеризувався вищим проявом 

більшості ознак, порівняно з гібридом F4 // F2. Отже, за материнську форму 

доцільно використовувати більш ранні покоління гібридів, які є більш 

гетерозиготними за переважною кількістю ознак, а за батьківську – більш пізні. 

При порівнянні гібридів, створених у результаті схрещування більш ранніх 

поколінь (F1 // F3) з гібридами, отриманими у результаті гібридизації більш пізніх 

поколінь (F2 // F4), слід також констатувати, що залучення у ролі батьківських форм 
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більш ранніх поколінь лінійносортових гібридів віддалених еколого-географічних 

типів забезпечує високий рівень ознак у потомстві та більш однорідний статевий 

склад. Так, загальна довжина стебел рослин гібриду F1 І6 Золотоніські 15 / 

Глухівські 51 // F3 І6 Золотоніські 15 / Глухівські 51 склала 275,8 см, порівняно з 

рослинами гібриду F2 // F4, де вираз ознаки мав значення 237,8 см, технічна 

довжина стебла – 160,8 і 173,5 см (тобто відбулось збільшення розмірів суцвіття, 

що важливо для насіннєвого напряму селекції), діаметр стебла – 12,35 і 9,24 мм, 

маса стебла – 36,25 і 21,90 г, маса волокна – 12,22 і 7,67 г, вміст волокна – 33,7 і 

35,0%, маса насіння з однієї рослини – 10,95 і 7,74 г, маса тисячі насінин – 18,2 і 

17,6 г відповідно (табл. И.11, И.12). 

Гібрид першого покоління І4 Глесія / І6 Золотоніські 15 // І6 Глесія мав меншу 

технічну довжину стебла (112,8 см), а, отже, більший розмір суцвіття, порівняно з 

гібридом І6 Глесія // І6 Глесія / І6 Золотоніські 15 (169,2 см), значно вищі показники 

ознак, які визначають урожай біомаси конопель і їх волокнистості, – діаметру 

стебла (12,61 і 8,77 мм), маси стебла (40,01 і 20,40 г), маси волокна (12,76 і 6,03 г), 

вмісту волокна (31,9 і 29,6%), а також маси насіння з рослини (17,94 і 8,00 г). 

Таким чином, схрещування міжлінійного гібриду з самозапиленою лінією і 

навпаки дозволило поєднати в одному генотипі кращі риси обох вихідних форм, 

взятих для близькоспорідненого розмноження, – сорту Глесія 

середньоєвропейського типу насіннєвого напряму використання і 

високопродуктивного за урожаєм стебел і волокна сорту Золотоніські 15 

південного типу. Отримані гібриди на достовірному рівні перевищують вихідні 

сорти і сорт-стандарт Гляна за ознаками насіннєвої продуктивності і 

волокнистості. При цьому в результаті інбридингу і акліматизації у самозапилених 

ліній сорту Золотоніські 15 скорочується тривалість вегетаційного періоду, у 

гібридів спостерігається проміжне успадкування вегетаційного періоду, а 

селекційний матеріал за біоморфологічними ознаками в цілому і тривалістю 

періоду до біологічної стиглості зокрема класифікують як середньоєвропейського 

типу. 

Доцільним також є використання у селекції схрещування міжлінійних 
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гібридів різних еколого-географічних типів з вихідним сортом 

середньоєвропейського типу. Підтвердження цього є те, що у гібриду першого 

покоління І4 Глесія / І6 Золотоніські 15 // Глесія при невисокій довжині стебла 

спостерігається зменшення технічної довжини, збільшення діаметру стебла, маси 

стебла і волокна, а, особливо, вмісту волокна (35,0%) і маси насіння з рослини 

(16,40 г). Аналогічні закономірності проявилися і у реципрокного гібриду. У 

останнього виявлено 34,7% вмісту загального волокна в стеблах і отримано у 

середньому 17,41 г насіння з рослини. 

Для того, щоб з’ясувати, з якою формою – самозапиленою лінією чи сортом – 

конвергенція є більш вдалою, здійснили аналіз середніх даних в групах гібридів, 

який показав, що вони мають селекційну цінність залежно від конкретної ознаки. 

Низькорослими були варіанти, в які входили як компоненти схрещувань сорти, 

вони ж мали вищий вміст волокна і масу насіння з рослини (рис. 6.8), але за статтю 

більш вирівняними були гібриди типу міжлінійний гібрид // самозапилена лінія і 

самозапилена лінія // міжлінійний гібрид, оскільки у статевій структурі суттєво 

переважала ОФМ (92,6–100,0%) при мінімальному вмісті СОФР і ОФП (по 3,7%) і 

відсутності ФП, ОМР і ПОК, тобто фактично такий матеріал не потребує 

проведення доборів у напрямі стабілізації однодомності, а передбачає лише 

контролю за ознаками статі і вибраковування небажаних статевих типів 

(табл. И.13). 

Горизонтальна конвергенція: 

1) сходження простих гібридів одного покоління, споріднених за однією з 

батьківських форм – напівсибсів; 

2) сходження бекросів одного покоління від різних батьківських пар, 

споріднених за рекурентним сортом [24]. 

Подібно до горизонтального напряму конвергентних схрещувань один дослід 

передбачав проведення гібридизації простих лінійносортових гібридів першого 

покоління, споріднених за батьківською формою – сортом Глухівські 51, із 

залученням матеріалу в межах одного і двох різних еколого-географічних типів. 

Інший дослід передбачав проведення аналогічних схрещувань, але простих 
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міжсортових гібридів першого покоління, споріднених теж за батьківською 

формою-запилювачем – сортом Глухівські 51. Слід зазначити, що трансгресія у 

генотип гібридів конопель південного еколого-географічного типу забезпечує 

прояв у потомстві прояв високого рівня гетерозиготності і ефект гетерозису, а 

переважання у генотипів гібридів носіїв спадкової інформації 

середньоєвропейського типу конопель – прояв більш короткого вегетаційного 

періоду та інших селекційних ознак, який наближає матеріал до 

середньоєвропейського типу конопель і робить перспективним його культивування 

у відповідній ґрунтово-кліматичній зоні. 
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Рисунок 6.8 – Рівень прояву основних селекційних ознак у конвергентних 

гібридів типу міжлінійний гібрид // самозапилена лінія і самозапилена лінія // 

міжлінійний гібрид (середнє, 2018–2019 рр.) 
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Отримані за вищеописаною схемою гібриди першого покоління у багатьох 

випадках перевищували за рівнем прояву досліджуваних селекційних ознак вихідні 

сорти Глухівські 58, Глесія, Глухівські 51, Золотоніські 15 і сорт-стандарт Гляна. 

Загальна довжина стебел досягала значення 253,0 см (Глесія / Глухівські 51 // 

Золотоніські 15 / Глухівські 51), технічна довжина – 164,1 см 

(Глухівські 58 / Глухівські 51 // Глесія / Глухівські 51), діаметр на середині 

технічної довжини – 12,89 мм, маса стебла – 43,15 г, маса волокна – 14,66 г, вміст 

волокна – 34,0% (Золотоніські 15 / Глухівські 51 // Глесія / Глухівські 51), маса 

насіння з однієї рослини – 11,9 г, маса тисячі насінин – 19,2 г 

(І6 Глухівські 58 / Глухівські 51 // І4 Глесія / Глухівські 51) (див. табл. И.11, И.12). 

У результаті проведених досліджень встановлено, що конвергентні 

схрещування простих лінійносортових і міжсортових гібридів із залученням 

віддалених генотипів краще зарекомендували себе за ознаками загальної довжини 

стебла, його діаметру, маси стебла і волокна, а в окремих випадках – вмісту 

волокна. У подальшому їх доцільно використовувати для селекції у 

біоенергетичному і волокнистому напрямах. Відповідно схрещування в межах 

одного середньоєвропейського типу конопель давали нижчу висоту рослин і вищі 

показники маси насіння з рослини, тобто їх доцільно залучати як вихідний матеріал 

для селекції у насіннєвому напрямі. 

Для того, щоб з’ясувати, які типи схрещувань – лінійносортові чи міжсортові 

– краще залучати до конвергентних схрещувань, було здійснено аналіз за 

середніми даними в групах гібридів (рис. 6.9). 

Він засвідчив, що за насіннєвою продуктивністю (масою насіння з рослини, 

масою тисячі насінин) і масою волокна виділились конвергентні гібриди, які мали 

у своєму родоводі лінійносортові схрещування, а за комплексом інших ознак – 

конвергентні гібриди, створені на основі міжсортових схрещувань. Однак, слід 

враховувати ще й статеву структуру гібридного матеріалу. Облік статевих типів 

показав, що більш вирівняними за статтю була перша група гібридів, у статевій 

структурі яких переважала ОФМ (80,9–100,0%) при відсутності ФП, ОМР і, 

головне, ПОК, що була виявлена навіть у сорту стандарту Гляна і вихідного сорту 
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Золотоніські 15 (2,8 і 4,8% відповідно). У стеблостої гібридів, у які входили як 

компоненти схрещувань сорти, спостерігали зміщення статі у бік чоловічої, 

оскільки зменшився вміст ОФМ, а зріс вміст СОФР і ОФП. (див. табл. И.13). 
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Рисунок 6.9 – Рівень прояву основних селекційних ознак у конвергентних 

гібридів типу лінійносортовий гібрид // лінійносортовий гібрид і 

міжсортовий гібрид // міжсортовий гібрид (середнє, 2018–2019 рр.) 

 

Для подальшої селекції на основі НІР виділено наступні низку гібридів, які 

достовірно перевищують сорт-стандарт і кращі вихідні сорти 

середньоєвропейського типу за окремими ознаками або їх комплексом. 

Підсумовуючи, можемо стверджувати, що в селекції конопель доцільним є 

використання гібридизації у напрямах вертикальної і горизонтальної конвергенції, 
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особливо для отримання вихідного матеріалу з високими показниками  біомаси 

рослин, волокнистості і насіннєвої продуктивності, рекомендуємо такі схрещування: 

– першого і третього поколінь простих лінійносортових гібридів різних 

еколого-географічних типів, споріднених з однією з батьківських форм (F1 // F3); 

– схрещування простих міжлінійних гібридів різних еколого-

географічних типів з інбредною лінією середньоєвропейського типу більш пізнього 

покоління від самозапилення (міжлінійний гібрид // самозапилена лінія); 

– реципрокні схрещування простих міжлінійних гібридів різних еколого-

географічних типів з вихідним сортом самозапиленої лінії середньоєвропейського 

типу (міжлінійний гібрид // сорт і сорт // міжлінійний гібрид); 

– схрещування простих лінійносортових і міжсортових гібридів першого 

покоління, споріднених за однією з батьківських форм. 

Застосування гібридизації згідно вищезазначених схем сприяло створенню 

гетерозисних форм конопель зі стабільним продуктивним потенціалом, 

однорідною статевою структурою і відсутністю психотропних властивостей. 

 

Висновки до розділу 6 

 

1. Доведено можливість створення гібридів конопель на основі самозапилених 

ліній з наявністю гетерозисного ефекту при одночасній відсутності канабіноїдів і 

стабільній ознаці однодомності для урізноманітнення вихідного матеріалу, 

розширення його генетичної основи та прискорення селекційного процесу. 

2. Гіпотетичний та істинний гетерозис у досліджуваних лінійносортових, 

сортолінійних і міжлінійних гібридів за ознаками загальної довжини відповідно 

становив до 23,7 і 17,4, технічної довжини – 27,0 і 25,8, діаметру стебла – 57,5 і 

51,5, маси стебла – 140,8 і 114,9, маси волокна – 159,6 і 146,7, вмісту волокна – 15,1 

і 10,5, маси насіння – 220,3 і 155,4, маси 1000 насінин – 18,9 і 17,3%. Основні 

селекційні ознаки у переважній більшості гібридів успадковувались по типу 

наддомінування. 

3. Цінні господарські ознаки в межах сімей одного варіанту схрещування 
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характеризувались мінливістю, тому при створенні вихідного селекційного матеріалу 

потомство декількох гібридних рослин доцільно аналізувати окремо та проводити 

індивідуальний або індивідуально-сімейний, а не груповий чи масовий добір. 

4. Від ступеня індивідуальної мінливості кількісних ознак конкретної сім’ї 

гібриду і врахування її статистичних особливостей залежить результативність 

селекційних доборів, зокрема встановлено, що міжлінійний гібрид                            

І3 Глесія / І3–І5 Золотоніські 15 менш продуктивний, але краще піддається 

індивідуальному добору в гібридних поколіннях, гібрид                                           

І3–І5 Золотоніські 15 / І3 Глесія більш продуктивний, однак менше піддається 

добору, незначним чином знижуючи показники основних селекційних ознак 

волокнистості, і характеризується від’ємним ексцесом, що свідчить про 

розщеплення кількісних ознак. 

5. Створення цінного вихідного селекційного матеріалу за однією чи 

комплексом ознак і різних напрямів використання (волокнистого, 

біоенергетичного, насіннєвого, олійного тощо) можливе з використанням трьох 

типів простих гібридів: сортолінійних, лінійносортових і міжлінійних в межах 

одного еколого-географічного типу або різних. Серед схрещувань в межах 

середньоєвропейського еколого-географічного типу найбільшу цінність мали 

міжлінійні гібриди, а в межах середньоєвропейського і південного – сортолінійні і 

лінійносортові. Зважаючи на встановлені особливості успадкування вмісту 

канабіноїдів та статі, при гібридизації віддалених генотипів доцільно 

використовувати сорт середньоєвропейськго еколого-географічного типу, а 

самозапилену лінію – південного типу. 

6. Явища гетерозису за вмістом канабіноїдів у досліджуваних гібридів не 

встановлено. Кількість рослин у потомстві створених сортолінійних, 

лінійносортових та міжлінійних гібридів F1 з відсутністю КБД становило у 

середньому за три роки 93,3–100,0, з відсутністю ТГК – 98,8–100,0 і з відсутністю 

КБН – 95,0–100,0%, що вказує на дуже високу однорідність отриманого гібридного 

матеріалу. Окремих особин зі слідовими кількостями канабіноїдних сполук легко 

елімінувати селекційним шляхом при подальших доборах в гібридних популяціях, 
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що підтверджено відсутністю психотропних речовин у гібридів F2 і F3. 

7. У сортолінійних, лінійносортових і міжлінінійних гібридів F1–F3, 

отриманих в результаті схрещування ОФМ із однорідних за статевим складом 

самозапилених ліній чи селекційних сімей, ознаки статі зміщувалися у бік жіночої. 

Селекційна цінність різних типів гібридів конопель з точки зору збільшення 

кількості ОФМ у співвідношенні статевих типів зростала у послідовності: 

сортолінійні, лінійносортові, міжлінійні. Статева структура є кращою у гібридів, 

створених шляхом оптимального добору форм для схрещування віддалених 

середньоєвропейського і південного еколого-географічних типів. Окремі сім’ї 

гібридів можуть складатися виключно з ОФМ. 

8. Порівняльний аналіз лінійносортових і міжсортових гібридів, споріднених 

за батьківської формою, показав, що перші мали вищу селекційну цінність за 

основними господарськими ознаками. 

9. Доведено можливість і ефективність комбінаційної селекції у однодомних 

форм конопель. Дослідження самозапилених ліній і сортів конопель за 

параметрами комбінаційної здатності показало значну їх диференціацію за 

ефектами ЗКЗ і варіансами СКЗ. Для комбінаційної селекції на підвищення 

продуктивності доцільно використовувати саме лінійносортові схрещування 

середньоєвропейського і південного еколого-географічних типів. 

10. У селекції конопель доцільним є використання схрещувань у напрямах 

вертикальної і горизонтальної конвергенції, особливо для отримання вихідного 

матеріалу з високими показниками біомаси рослин, волокнистості і насіннєвої 

продуктивності, зокрема: 

– першого і третього поколінь простих лінійносортових гібридів різних 

еколого-географічних типів, споріднених з однією з батьківських форм (F1 // F3); 

– схрещування простих міжлінійних гібридів різних еколого-

географічних типів з інбредною лінією середньоєвропейського типу більш пізнього 

покоління від самозапилення (міжлінійний гібрид // самозапилена лінія); 

– реципрокні схрещування простих міжлінійних гібридів різних еколого-

географічних типів з вихідним сортом самозапиленої лінії середньоєвропейського 
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типу (міжлінійний гібрид // сорт і сорт // міжлінійний гібрид); 

– схрещування простих лінійносортових і міжсортових гібридів першого 

покоління, споріднених за однією з батьківських форм. 

Основні положення даного розділу опубліковані в працях [7–22, 29, 30]. 
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РОЗДІЛ 7 

ЕФЕКТИВНІСТЬ СЕЛЕКЦІЇ НЕПСИХОТРОПНИХ КОНОПЕЛЬ З 

ВИКОРИСТАННЯМ ІНБРИДИНГУ ТА ГІБРИДИЗАЦІЇ 

 

7.1 Методичні основи використання інбридингу та гібридизації в селекції 

конопель 

 

У результаті теоретичного узагальнення проведених досліджень й отриманих 

практичних результатів виникає потреба в розробці методичних основ селекції 

непсихотропних конопель на основі використання інбридингу і гібридизації. 

Слід констатувати, що самозапилені лінії, отримані на основі сучасних сортів 

однодомних конопель, можуть використовуватись у декількох напрямах: 

– для створення нового вихідного матеріалу – простих сортолінійних, 

лінійносортових та міжлінійних і складних конвергентних гібридів; 

– з метою стабілізації окремих цінних господарських і біологічних ознак 

існуючого селекційного матеріалу шляхом створення однорідних самозапилених 

ліній з наступним їх об’єднанням в єдину синтетичну популяцію; 

– у генетичних дослідженнях (здебільшого для встановлення особливостей 

генетичного контролю певної ознаки, успадкування, характеру мінливості тощо). 

Обґрунтована наступна модель самозапиленої лінії як компонента схрещувань: 

– повна відсутність канабіноїдних сполук у родоводі сім’ї, що стабільно 

проявляється протягом декількох інбредних поколінь (відсутність мутаційного 

тиску за цією ознакою); 

– відсутність у статевій структурі ПОК (прямого дестабілізатора 

однодомності) при вибірці декілька десятків особин; 

– близький до 100% вміст ОФМ (основного статевого типу сучасних 

конопель), частка чоловічих квіток у суцвітті якого наближається до 30%; 

– висока продуктивність за однією чи комплексом ознак; 

– низький ступінь прояву інбредної депресії; 

– добра комбінаційна здатність. 



401 

Одним із способів вирішення завдання підвищення ефективності створення 

високопродуктивних сортів однодомних конопель без психотропних властивостей 

за порівняно короткий термін є проведення сортолінійних, лінійносортових і 

міжлінійних схрещувань сорту чи створеної індивідуальним добором 

самозапиленої лінії І4–І6 середньоєвропейського і виключно самозапиленої лінії І4–

І6 південного еколого-географічного типу конопель. При цьому гібридизацію 

проводять між рослинами ОФМ з часткою чоловічих квіток у суцвітті близько 30% 

в умовах вегетаційного будинку із використанням тканинно-плівкових ізоляторів. 

Зазначені типи гібридів є найбільш продуктивними, характеризуються відсутністю 

канабіноїдів і стабільністю однодомності. У південного типу лише самозапилені 

лінії використовують тому, що на відміну від середньоєвропейського, сорт дає 

менш однорідне потомство, а лінія – більш однорідне. 

Отримання гібридного селекційного матеріалу відбувається наступним 

чином. Спочатку створюють самозапилені лінії сортів зазначених еколого-

географічних типів із ознаками різних напрямів господарського використання 

(універсального, волокнистого, насіннєвого). Для цього насіння кращих елітних 

рослин з бажаними цінними селекційними ознаками чи їх комплексом висівають в 

умовах вегетаційного будинку. У фазу бутонізації видаляють нетипові рослини, 

особини з наявністю канабіноїдних сполук (за результатами ТШХ або якісної 

експрес-оцінки) та випадкові зав’язі, рослини етикетують, реєструють і ізолюють 

за допомогою індивідуальних ізоляторів з агроволокна або використовують 

індивідуальні тканинно-плівкові ізолятори з розміром основи 40 х 40 см. У фазу 

біологічної стиглості беруть насіння лише з рослин ОФМ. Кожне потомство від 

самозапилення аналізують в розсаднику оцінки при площі живлення рослин 

30 х 5 см за основними ознаками і залежно від обраного напряму селекції. 

Паралельно у вегетаційному будинку отримують наступні покоління 

самозапилених ліній. 

Індивідуальний добір самозапилених ліній І1–І2 проводять за ознаками 

відсутності: канабіноїдних сполук; ПОК (і превалюванням у статевій структурі 

ОФМ); суттєвої інбредної депресії. У І3–І4 і за потреби в наступних поколіннях 
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індивідуальний добір самозапилених ліній здійснюють вже за окремими цінними 

(бажаними) селекційними ознаками чи їх комплексом. У гібридизацію включають 

самозапилені лінії І4–І6, що досягли стабільності селекційних ознак, за якими 

проводився індивідуальний добір. Із сортів для гібридизації беруть ліпші сім’ї. 

Для проведення схрещування насіння материнської форми висівають у 

вегетаційному будинку, батьківську форму висівають поряд на цю ж ділянку (або 

на ізольованому розсаднику). У фазі бутонізації рослини ізолюють за допомогою 

групових тканинно-плівкових ізоляторів, попередньо видаляючи випадкові зав’язі. 

Практика свідчить, що зручно використовувати ізолятори з розміром основи 

80 х 100 см. Кастрацію чоловічих квіток на материнських формах проводять 

вручну або використовують хімічні гаметоциди зі зменшеною концентрацією 

діючої речовини і однократністю застосування для уникнення суттєвої зміни 

статевої структури у потомстві, про що мова піде далі. 

За умови підтримання в життєздатному стані насіння цілого ряду 

самозапилених ліній сортів і зразків різноманітного генетичного походження 

можна постійно створювати значну кількість варіантів гібридів. Можливі варіанти 

схрещування: 1) запилення однієї материнської рослини пилком однієї батьківської 

(парні схрещування); 2) запилення однієї материнської рослини пилком декількох 

батьківських; 3) запилення декількох материнських рослин пилком однієї 

батьківської; 4) запилення декількох материнських рослин пилком декількох 

батьківських. При цьому, якщо використовують пилок з ізольованого розсадника, 

процедуру запилення повторюють декілька разів, залежно від ступеня 

зав’язуваності насіння. Після запилення і утворення достатньої кількості зав’язей 

материнські рослини обмежуються в рості шляхом видалення верхівкових і 

бокових частин суцвіття і в міру достигання вилучаються з-під ізолятора для 

обмолоту. Насіння з кожної материнської рослини вміщують в окремі пакети, а 

батьківські рослини конопель обмолочують всі разом. 

Наступного року аналізують потомство в розсаднику оцінки при площі 

живлення рослин 30 х 5 см і розміру ділянки 60 х 150 см у порівнянні з сортом-

стандартом та вихідними формами з метою встановлення ефекту гетерозису та 
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виділення кращих гібридних варіантів. Якщо отриманий селекційний матеріал, 

спеціалізований за напрямом використання, то з метою встановлення генетичного 

потенціалу гібриду доцільним є аналіз зразків волокнистого напряму при площі 

живлення 15 х 5 см [5], а насіннєвого – 45 х 10 см (інколи 60 х 10 см). 

Відмінною рисою запропонованої нами схеми селекції на основі 

використання самозапилених ліній (рис. 7.1) [21] є внесення змін до традиційної 

загальноприйнятої методики вивчення рослин в розсаднику оцінки. Ефективним є 

наступний підхід. Визначення селекційних і біологічних ознак (загальна і технічна 

довжина стебла, діаметр стебла на середині технічної довжини, маса стебла і 

волокна, вміст волокна, маса насіння з рослини і маса тисячі насінин, вміст олії і 

канабіноїдів, статевий склад, пошкодження шкідниками, ураження хворобами 

та ін.) проводять на вибірці не менше 20 особин. Якщо через якісь причини (низьку 

схожість чи збереженість стеблостою внаслідок несприятливих погодних умов) для 

оцінки неможливо відібрати 20 типових для досліджуваного варіанту рослин, які 

загально характеризують популяцію, то дану інбредну лінію, гібрид, сім’ю тощо 

взагалі не оцінюють і не включають у селекційний процес. Крім того, аналізують 

кожну рослину окремо, встановлюють середнє арифметичне, похибку вибіркової 

середньої та коефіцієнт варіації для кожного селекційного номера. Добір роблять 

лише тоді, коли різниця між порівнюваними вибірками істотна за t-критерієм 

Стьюдента. Такий підхід вимагає більше зусиль, але процес створення сорту 

прискорюється на декілька років. 

У F1–F2 здійснюють індивідуальний та індивідуально-сімейний добір кращих 

генотипів, а в наступному(их) поколінні(ях) – сімейно-груповий і передають сорт 

до конкурсного сортовипробування. 

Описаний спосіб створення сортолінійних, лінійносортових і міжлінійних 

гібридів запатентовано як корисну модель [30]. 

Експериментально доведено, що прості сортолінійні, лінійносортові і 

міжлінійні гібриди успішно можуть бути використані також у конвергентних 

схрещуваннях. 
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Рисунок 7.1 – Схема селекції конопель з використанням самозапилених ліній 
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Отримати гетерозисі гібриди (для урізноманітнення вихідного селекційного 

матеріалу конопель, розширення його генетичної основи) з відсутністю 

канабіноїдів цілком є реальним. В межах середньоєвропейського типу краще 

створювати міжлінійні гібриди, а за умови поєднання в одному генотипі двох 

різних еколого-географічних типів краще використати сортолінійні і 

лінійносортові схрещування. У обох випадках основним статевим типом вихідних 

форм слугує ОФМ. За умови гібридизації конопель з відсутністю і мінімумом 

канабіноїдів бекросування з формою, яка не містить даних сполук, є обов’язковим. 

У історичному плані для створення нового вихідного матеріалу однодомної 

форми здебільшого використовували схрещування М з однодомними формами, але 

у зв’язку зі зростанням міжнародних вимог і потреб виробництва до рівня 

відсутності чоловічих рослин стало переважати схрещування виключно між 

однодомними формами. Крім того, вітчизняна селекція на зниження вмісту 

канабіноїдів велась, починаючи з 80-х рр. 20 ст., виключно із сортами однодомної 

форми. У той же час, у технічному плані під час проведення гібридизації 

складність ручної кастрації полягає в тому, що розвиток і цвітіння численних 

чоловічих квіток у суцвітті однодомних рослин конопель продовжується досить 

тривалий період (часто більше місяця). Не зважаючи на це, можливість отримання 

«чистого» гібридного матеріалу, створеного із застосуванням ручної кастрації, 

доведено і широко зараз використовується на практиці, однак хімічна кастрація 

значно полегшує процес гібридизації однодомних форм [17]. 

Численними дослідженнями встановлено, що етрел (2-хлоретилфосфонова 

кислота) при обробці рослин конопель впливає на зміну ознак статі чоловічих 

рослин у дводомних форм, ініціюючи появу жіночих квіток [25, 35], та 

співвідношення статевих типів у однодомних форм конопель [24, 25, 27, 32], а при 

певних концентраціях розчину діє як хімічний агент для стерилізації чоловічих 

квіток [27, 32]. Так, після триразової обробки у 97,8% рослин сорту однодомних 

конопель ЮСО 42 чоловічі квітки були відсутні, а у решти 2,2% особин – 

стерильними [27]. Стерильність пилку пов’язують з порушеннями під час 

мейотичного поділу [32]. Ефективність застосування етрелу в процесі створення 
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високопродуктивних сортів однодомних конопель доведено практикою [27, 28]. 

Стерилізацію чоловічих квіток конопель за допомогою етрелу здійснюють 

шляхом обприскування рослин водним розчином препарату. Першу обробку за 

літературними даними рекомендовано проводити перед початком бутонізації 

рослин з концентрацією розчину 1500 мг/л. Повторну обробку здійснювати через 

8–12 днів у міру закінчення дії етрелу і утворення чоловічих квіток з 

концентрацією розчину 4500 мг/л. Норма витрати розчину – 250 мл/м
2
. Обробку 

рослин бажано здійснювати в ранковий чи вечірній час, у безвітряну і суху погоду, 

коли температура повітря не перевищує 18°С [26]. 

Запропоновані нами схеми селекційного процесу із використанням 

самозапилених ліній також передбачають проведення схрещувань між 

однодомними формами, що потребує кастрації чоловічих квіток. Використання 

гаметоцидів при цьому може значно полегшити роботу, особливо при необхідності 

значної кількості схрещувань. Актуальність проведення повторних експериментів 

щодо використання гаметоцидів пов’язана з тим, що попередні дослідження 

здебільшого проведені на сортах південного типу, а не середньєвропейського, які 

відрізняються не тільки статевою структурою, але й багатьма фізіологічними 

характеристиками. Створено низку сортів, стабільних за ознакою однодомності, з 

невеликою часткою чоловічих квіток у суцвітті і порівняно коротким вегетаційним 

періодом. Багаторазова обробка етрелом може значно пригнічувати ріст і розвиток 

конопель, тому доцільно розглянути можливість зменшення кількості обробок і 

концентрації хімічного агенту. Особливо це стосується самозапилених ліній, яким 

властива інбредна депресія та зразків, які вирощуються в умовах вегетаційного 

будинку. Має сенс дослідження стерилізуючої дії й інших гаметоцидів за 

прикладом вивчення впливу етрелу, дибутилфталату та 1,3-дибромпропану на 

формування чоловічої стерильності та розвиток рослин тритикале ярого [11], 

оскільки встановлена вченими диференціація за реакцією сортів даної 

сільськогосподарської культури на обробку різними гаметоцидами свідчить про 

ймовірність забезпечення вищого рівня стерилізації при вивченні широкого набору 

сортів та доцільність пошуку універсальних хімічних стерилізаторів [11]. 
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Нами було досліджено особливості впливу гаметоцидів на формування 

чоловічої стерильності та селекційних (цінних господарських) ознак сучасних 

сортів однодомних конопель Гляна і Глесія [17] в аспекті можливості їх 

використання у доповнення до запропонованих схем селекційного процесу, 

зокрема виявлено, що ефективність застосування досліджуваних гаметоцидів 

конопель залежить від концентрації (дози внесення) і фенологічної фази розвитку. 

Установлено, що при обробці 2,0% розчином 1,3-дибромпропану у фазу п’ять 

пар листків через 2 тижні після обробки збільшувалася частка жіночих квіток у 

суцвітті (чоловічих формувалось значно менше), при цьому всі чоловічі квітки 

були стерильними, тератологічними, з відсутністю пилку. Через 3 тижні після 

обробки конопель зазначеним препаратом кількість рослин зі стерильними 

чоловічими квітками становила 59,1%, тобто рослини поступово відновлювали 

свою фертильність, а через 4 тижні кількість таких особин склала 25,0%. Нові 

квітки чоловічої статі, що розвивалися, були цілком нормальними (табл. 7.1). При 

цьому ознаки статі, порівняно з контролем, зміщувалися у бік жіночої шляхом 

розвитку значної кількості однодомної фемінізованої матірки (90,0%) (табл. 7.2). 

Спостерігалось пригнічення росту під впливом препарату. Висота рослин через 3 

тижні після обробки становила у середньому 136,2 см, порівняно з 167,2 см у 

контрольному варіанті (рис. 7.2). Отже, даний варіант застосування гаметоциду є 

можливим, але не дуже вдалим, оскільки у кінцевому результаті лише чверть 

особин вибірки залишається стерильною. Повторна обробка 1,3-дибромпропаном 

здебільшого вела до загибелі рослин [17]. 

Більш вдалим для селекціонерів і генетиків є варіант із застосуванням 

дибутилфталату за умови двохразової обробки і, починаючи з більш ранніх етапів 

онтогенезу. Так, обробка 2,0% розчином (емульсією) у фазу п’ять пар листків і 

початку цвітіння сприяла стерилізації чоловічих квіток у 100,0% рослин через 2 

тижні, у 100,0% рослин через 3 тижні і 86,7% рослин через 4 тижні, коли, власне, і 

закінчується основний період цвітіння чоловічих квіток на ОФМ та закінчується 

процес запилення і запліднення жіночих квіток, що встигають сформувати 

повноцінне насіння до фази біологічної стиглості й збирання. Обробка 1,0% 
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розчином дибутилфталату у фазу п’ять пар листків і початку цвітіння забезпечує 

стерилізацію чоловічого гаметофіту у 98,0, 78,8 і 76,7% рослин відповідно [17]. 

 

Таблиця 7.1 – Стерилізуюча дія гаметоцидів на коноплі сорту Гляна (середнє, 

2014–2016 рр.) 

№ 

з/п 

Варіант обробки (препарат, 

концентрація, фенологічна 

фаза за шкалою BBCH) 

Кількість рослин зі стерильними чоловічими 

квітками, % 

через 

2 тижні після 

обробки 

через 

3 тижні 

після обробки 

через 

4 тижні після 

обробки 

1. Без обробки (контроль) 

 

 0  0  0 

2. 1,3-дибромпропан 2,0%, 

BBCH 15 

100,0   59,1   25,0 

3. дибутилфталат 2,0%, 

BBCH 15 + BBCH 61 

100,0 100,0   86,7 

4. дибутилфталат 2,0%, 

BBCH 55 

  95,8   68,2     3,6 

5. дибутилфталат 2,0%, 

BBCH 61 

  12,5   2,5  0 

6. дибутилфталат 1,0%, 

BBCH 15+ BBCH 61 

  98,0   78,8   76,7 

7. дибутилфталат 1,0%, 

BBCH 55 

  93,9   65,6     3,4 

8. дибутилфталат 0,5%, 

BBCH 55 

  81,0   75,6     2,6 

9. етефон 0,6%, 

BBCH 15 

100,0 100,0 100,0 

10. етефон 0,3%, 

BBCH 15 

100,0 100,0 100,0 

11. етефон 0,6%, 

BBCH 61 

100,0 100,0   97,1 

12. етефон 0,3%, 

BBCH 61 

100,0 100,0   97,0 

Примітка. 0,6% етефону – 0,288% розчин 2-хлоретилфосфонової кислоти, 

0,3% етефону – 0,144% розчин 2-хлоретилфосфонової кислоти. 
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Таблиця 7.2 – Вплив гаметоцидів на статеву структуру сорту конопель Гляна 

(середнє, 2014–2016 рр.) 

№ 

з/п 

Варіант обробки (препарат, 

концентрація, фенологічна фаза за 

шкалою BBCH) 

Статеві типи, % 

МОК ОФМ СОФР ОФП інші 

1. Без обробки (контроль) 

 

 0  84,9  12,1 3,0 0 

2. 1,3-дибромпропан 2,0%, 

BBCH 15 

 0  90,0  10,0 0 0 

3. дибутилфталат 2,0%, 

BBCH 15 + BBCH 61 

 0  93,3    6,7 0 0 

4. дибутилфталат 2,0%, 

BBCH 55 

 0  71,4  21,4    7,2 0 

5. дибутилфталат 2,0%, 

BBCH 61 

 0  83,3  16,7 0 0 

6. дибутилфталат 1,0%, 

BBCH 15+ BBCH 61 

 0  83,3  16,7 0 0 

7. дибутилфталат 1,0%, 

BBCH 55 

 0  75,9  13,8  10,3 0 

8. дибутилфталат 0,5%, 

BBCH 55 

 0  84,2  10,5    5,3 0 

9. етефон 0,6%, 

BBCH 15 

100,0 0 0 0 0 

10. етефон 0,3%, 

BBCH 15 

100,0 0 0 0 0 

11. етефон 0,6%, 

BBCH 61 

  97,1 0 0    2,9 0 

12. етефон 0,3%, 

BBCH 61 

  97,1    2,9 0 0 0 

 

Статева структура популяції зміщувалася у бік жіночої статі лише за умови 

обробки вищою концентрацією (2,0% дибутилфталату). Співвідношення статевих 

типів було наступним: 93,3% ОФМ і 6,7% СОФР. Слід зазначити, що у даних 

випадках все ж таки має місце пригнічення росту конопель, порівняно з 

контрольним варіантом. Висота рослин становила за середніми даними 132,6 і 

134,3 см. Одноразова обробка 2,0% розчином у більш пізні фази розвитку – 
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бутонізацію і цвітіння (особливо останню) не дали позитивних результатів, як і 

зменшені концентрації до 1,0 і 0,5%. Більш високі концентрації чи кратність 

обробки негативно впливали на коноплі. Таким чином, ефективність використання 

на коноплях у ролі гаметоциду дибутилфталату у концентрації 2,0 або 1,0% за 

умови двохразової обробки, починаючи з фази п’яти пар листків, очевидна. Однак, 

слід дотримуватися однієї важливої умови «чистоти» гібридизації – 

систематичного ретельного видалення чоловічофертильних рослин протягом 

усього періоду цвітіння [17]. 
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Рисунок 7.2 – Вплив гаметоцидів на ріст рослин сорту конопель Гляна через 

3 тижні після обробки (середнє, 2014–2016 рр., НІР 05 7,7): 

1 – без обробки (контроль); 2 – 1,3-дибромпропан 2,0%, BBCH 15;                   

3 – дибутилфталат 2,0%, BBCH 15 + BBCH 61; 4 – дибутилфталат 2,0%, BBCH 55; 

5 – дибутилфталат 2,0%, BBCH 61; 6 – дибутилфталат 1,0%, BBCH 15 + BBCH 61; 

7 – дибутилфталат 1,0%, BBCH 55; 8 – дибутилфталат 0,5%, BBCH 55; 9 – етефон 

0,6%, BBCH 15; 10 – етефон 0,3%, BBCH 15; 11 – етефон 0,6%, BBCH 61;              

12 – етефон 0,3%, BBCH 61 

 

Уже зазначали, що застосування етефону (синонім – етрел) досить детально 

досліджено, однак при дії цією сполукою на сучасний однодомний сорт 
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середньоєвропейського еколого-географічного типу, який здебільшого 

представлений ОФМ з невеликою часткою чоловічих квіток, виявлено інші 

особливості. Одноразова обробка 0,6 і 0,3% розчином етефону (відповідно 0,288 і 

0,144% розчином діючої речовини 2-хлоретилфосфонової кислоти) у фазу п’ять 

пар листків забезпечувала фактично абсолютну стерильність чоловічих квіток, а 

точніше – вибірка складалася з МОК, тобто навіть поодинокі стерильні чоловічі чи 

тератологічні (інтерсексуальні) статеві органи не розвивалися. Хоча і 

спостерігалося порівняно сильне пригнічення росту, розвивалося потужне суцвіття, 

що здатне формувати достатню кількість гібридного насіння для подальшого 

розмноження. Обробкою зазначеними концентраціями етефону на початку цвітіння 

можна було досягти близько 97,0% стерильності на кінець періоду цвітіння. У 

цьому випадку рослини зазнали і найменшого пригнічення росту (155,4 і 157,5 см) 

(див. рис. 7.2), але більш пізня хімічна стерилізація знову ж таки потребує 

ретельного огляду і виявлення фертильних особин з наступним видаленням. Таким 

чином, на відміну від досліджень інших вчених доведено, що з метою індукції 

чоловічої стерильності достатньо використовувати одноразову обробку конопель 

даною сполукою з концентрацією 1440–2880 мг/л і дозою 30 мл робочого розчину 

на 1 м
2
 у фазу п’ять пар листків, тобто до бутонізації (початку диференціації 

тканин статевих органів у меристематичних зонах конуса наростання). Кратна 

обробка етефоном за нашими дослідженнями є небажаною [17]. 

Наступним етапом наших досліджень було вивчення впливу гаметоцидів на 

мінливість селекційних ознак двох різних сортів – Гляна і Глесія [17]. 

Установлено, що обробка дибутилфталатом і етефоном спричиняла зменшення 

показників ознак загальної і технічної довжини, діаметру стебла, маси стебла і 

волокна, вмісту волокна, маси насіння і тисячі насінин. При цьому спостерігалася 

чітка закономірність, характерна для обох сортів: зі збільшенням концентрації того 

чи іншого препарату показники цінних господарських (селекційних) ознак 

зменшуються, а при обробці на більш пізніх етапах онтогенезу – підвищуються, 

хоча в останньому випадку зменшується частота прояву чоловічої стерильності. 

Дворазова обробка 2,0% дибутилфталатом у фазу п’ять пар листків і бутонізацію, 
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порівняно з контролем, чинила найменшу пригнічувальну дію серед досліджуваних 

варіантів, а дворазова обробка 0,6% етефоном – найбільшу (табл. К.1, К.2). 

Також спостерігалися сортові відмінності у чутливості до дії гаметоцидів, 

хоча і незначні. Наприклад, сорт Гляна, порівняно з сортом Глесія, більше реагував 

зменшенням маси стебла і маси насіння, у той же час пригнічення ознаки маси 

тисячі насінин було меншим. Під впливом обробки стерилізуючими препаратами у 

сорту Гляна зростали коефіцієнти варіації ознак загальної довжини, діаметру 

стебла і маси стебла у рослин більшості варіантів досліду, у сорту Глесія – ознак 

загальної довжини і діаметру стебла. Незначна мінливість (коефіцієнт варіації не 

перевищує 10%) стала середньою (коефіцієнт варіації знаходився в межах 10–20%), 

а середня мінливість – значною (коефіцієнт варіації більше 20%). Крім того, під 

впливом нижчої концентрації певного препарату ознака визначається як більш 

мінлива, ніж при вищій його концентрації, що, напевно, залежить від різкого 

пригнічення рослин. Найважливішим є те, що обидва сорти формували достатню 

кількість гібридного насіння на одній рослині для подальшого вивчення і 

розмноження, яка залежно від варіанту обробки коливалась в межах 4,66–11,84 г 

(сорт Гляна) і 6,18–16,50 г (сорт Глесія) (див. табл. К.1, К.2). 

Отже, доведено ефективність використання на коноплях 

середньоєвропейського еколого-географічного типу в ролі гаметоциду 

дибутилфталату у концентрації 2,0 або 1,0% за умови двохразової обробки у фазу 

п’ять пар листків і початку цвітіння. При цьому, слід систематично видаляти 

чоловічофертильні рослини протягом усього періоду цвітіння. На відміну від 

попередніх досліджень інших вчених доведено, що майже для 100,0% хімічної 

кастрації чоловічих квіток достатньо використовувати одноразову обробку 

конопель 0,3–0,6% розчином етефону, тобто з концентрацією 1440–2880 мг/л 

2-хлоретилфосфонової кислоти і дозою 30 мл робочого розчину на 1 м
2
, у фазу 

п’ять пар листків, до бутонізації, тобто початку диференціації тканин статевих 

органів у меристематичних зонах. При цьому коноплі формували достатню 

кількість гібридного насіння на одній рослині для подальшого вивчення і 

розмноження [17]. 
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Ручна кастрація материнських рослин  однодомних форм конопель, які 

містять у суцвітті досить великих розмірів і жіночі, і чоловічі квітки, потребує 

значних затрат праці. Інколи має сенс створення нового вихідного матеріалу 

шляхом синтетичної селекції, яка більш проста у виконанні й забезпечує порівняно 

високу продуктивність завдяки збереженню гетерозиготності у низці поколінь. 

Для створення синтетичних популяцій конопель, яке включає схрещування 

рослин самозапилених ліній в умовах штучної ізоляції у вегетаційному будинку, 

відбирають 5 рівних кількостей насіння, що отримані від рослин 5-ти 

самозапилених ліній І4–І6. Кожна лінія мусить відповідати наступним вимогам: 

1) належить до різних напрямів господарського використання – універсального, 

волокнистого і насіннєвого; 2) характеризується відсутністю канабіноїдних сполук; 

3) має бажаний рівень прояву селекційних і біологічних ознак; 4) меншою мірою 

здатна до самозапилення (тобто рослини якої в результаті самозапилення 

утворюють найменшу кількість насіння, а за даними розсадника оцінки за умови 

відсутності просторової ізоляції і вільного запилення пилком різного походження 

характеризуються високою насіннєвою продуктивністю). Потім проводять сівбу 

відібраного насіння під груповий тканинно-плівковий ізолятор, за результатами 

оцінки отриманого syn-1 добирають потомство 1–3 кращих ліній, змішують їх 

насіння у рівній кількості і розмножують до syn-3. 

Так, спочатку створюють самозапилені лінії, роблять це аналогічно як для 

компонентів сортолінійних, лінійносортових і міжлінійних схрещувань. Для цього 

добирають елітні рослини з селекційних сімей сортів насіннєвого, універсального і 

волокнистого напрямів господарського використання з бажаними ознаками чи їх 

комплексом. Насіння висівають в умовах вегетаційного будинку. У фазу 

бутонізації видаляють нетипові рослини, особини з наявністю канабіноїдних 

сполук (за результатами ТШХ чи якісної експрес-оцінки). Добір вихідних рослин 

конопель з відсутністю канабіноїдних сполук на ранніх етапах селекції є гарантом 

не перевищення дозволеного чинним законодавством 0,08%-го вмісту ТГК в 

процесі виробничого розмноження. Також позбавляються випадкових зав’язей, 

рослини етикетують, реєструють і ізолюють за допомогою індивідуальних 
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ізоляторів. У фазу біологічної стиглості беруть насіння лише з рослин ОФМ. 

Самозапилення проводять до І4–І6, доки не наступить інбредний мінімум й будуть 

отримані однорідні та стабільні лінії. 

Паралельно із самозапиленням здійснюють вивчення самозапилених ліній у 

розсаднику оцінки за основними селекційними і біологічними ознаками. Для 

розмноження добирають лінії з уже описаними нами раніше характеристиками. 

Решту самозапилених ліній вибраковують. На завершальних етапах 

близькоспорідненого розмноження залишають лише ті лінії, які в результаті 

самозапилення утворюють найменшу кількість насіння, а за даними розсадника 

оцінки за умови відсутності просторової ізоляції і вільного запилення пилком 

різного походження характеризуються високою насіннєвою продуктивністю. Такий 

підхід дозволяє добирати генотипи, які меншою мірою здатні до самозапилення 

(самонесумісності), а більшою мірою здатні до перехресного запилення, що у 

майбутньому підвищить життєздатність і продуктивність потомства. 

Для отримання синтетичної популяції проводять вільне схрещування кращих 

5-ти самозапилених ліній, які повинні бути досить подібними одна до одної. 

Експериментально встановлено, що вільне схрещування саме 5-ти ліній 

насіннєвого, універсального і волокнистого напряму використання, з відсутністю 

канабіноїдних сполук, а також меншою мірою здатних до самозапилення, а 

більшою – до перехресного запилення, забезпечують прояв високих показників 

продуктивності, достатню гетерозиготність отриманого матеріалу, які зберігаються 

у низці послідовних генерацій. У той же час використання рівних кількостей 

насіння забезпечує однаковий внесок генетичного матеріалу у генофонд 

майбутньої популяції. 

Самозапилені лінії висівають в умовах вегетаційного будинку у двократній 

повторності з випадковою їх послідовністю на ділянці збільшеного, порівняно як 

при створенні гібридів, розміру – 250 х 250 см, яку перед цвітінням ізолюють 

груповим тканинно-плівковим ізолятором, попередньо видаляючи випадкові 

зав’язі. Конструкція комбінованого ізолятора, використаного для вільного 

схрещування ліній, поєднує тканину та поліетиленову плівку, тому забезпечує 
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добру циркуляцію повітря і вологи крізь тканинна частину, пропускання світла 

крізь плівкову частину, непроникність стороннього пилку, а також багаторазовість 

використання. Таким способом отримують насіння syn-1. Насіння кожної лінії 

збирають окремо. Наступного року у розсаднику оцінки вивчають потомство 

кожної лінії за комбінаційною здатністю. Для отримання наступного покоління 

синтетичної популяції з кожної лінії (як правило, використовують 1–3 лінії), яка 

добре проявилась за досліджуваними ознаками і властивостями, добирають 

однакову кількість (масу) насіння, змішують і висівають для отримання syn-2 і 

потім syn-3. Розмноження саме до syn-3 дозволяє отримати достатню кількість 

насіння синтетичної популяції для виробничого використання без істотної втрати 

селекційних характеристик. Можливе проведення дворазової обробки рослин 

syn-1–syn-3 у фазу бутонізації і цвітіння водним розчином аскорбінової кислоти як 

антиоксиданту у дозі 400 мг/м
2
. Це зменшує негативну дію стресових абіотичних 

факторів, які виникають в умовах штучної ізоляції, – в результаті підвищується 

коефіцієнт розмноження насіння. 

Етапи створення синтетичних популяцій конопель узагальнені у вигляді 

схеми (рис. 7.3) [31]. Описаний спосіб створення синтетичних популяцій конопель 

запатентовано як корисну модель [31]. 

 

7.2 Практичні результати використання інбридингу та гібридизації в селекції 

конопель 

 

7.2.1 Характеристика створеного і поліпшеного селекційного матеріалу 

конопель 

 

Підтвердженням ефективності включення самозапилених ліній конопель у 

гібридизацію та запропонованих на цій основі схем селекційного процесу слугує 

низка створених як за окремими, так і комплексом ознак, високопродуктивних 

сортів і сортозразків конопель зі стабільною ознакою однодомності й відсутності 

психотропних властивостей (ТГК). 
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Рисунок 7.3 – Схема селекції синтетичних популяцій конопель 

Кращі (типові) елітні рослини селекційного сорту 

1-й етап 

І1–І2 

самозапилення і добір ліній з 

найменшим ступенем депресії, 

бажаним проявом селекційних 

ознак, відсутністю шкідливих 

мутацій і канабіноїдних сполук, 

стабільною ознакою 

однодомності 

2-й етап 

самозапилення і добір ліній, які в 

результаті самозапилення 

утворюють малу кількість 

насіння, а за умови відсутності 

просторової ізоляції і вільного 

запилення – велику кількість 

насіння 

І3–І4 

додаткове самозапилення, якщо є 

потреба у досягненні інбредного 

мінімуму, підвищенні ступеня 

однорідності та стабільності 

ліній 

І5–І6 

3-й етап 

схрещування під груповим 

ізолятором подібних за ознаками 

5–7 самозапилених ліній 
syn-1 

добір однакової кількості 

насіння з 3–5 кращих за 

комбінаційною здатністю 

самозапилених ліній, сівба 

суміші насіння, вільне 

перезапилення під груповим 

ізолятором 

syn-2 

syn-3 

Поліпшений або новий селекційний матеріал 

вивчення в розсаднику оцінки 

вивчення в розсаднику оцінки 

вивчення в розсаднику оцінки 
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Сорт Артеміда створений у результаті гібридизації сорту Глесія із 

самозапиленою лінією шостого покоління сорту Золотоніські 15 з наступним 

індивідуальним та індивідуально-сімейним добором, спрямованим на закріплення 

комплексу ознак високої продуктивності. 

За чотирирічними даними конкурсного сортовипробування сорт Артеміда 

при вирощуванні для отримання волокна (на зеленець) мав тривалість періоду 

вегетації від повних сходів до технічної стиглості 94 доби, тобто перевищував 

сорт-стандарт Гляна на 8 діб (табл. 7.3). Така властивість робить його 

перспективним для вирощування у господарствах з великими посівними площами 

даної сільськогосподарської культури і невеликою кількістю зернозбиральної 

техніки, слабкими потужностями з первинної обробки насіння і сушіння 

(доведення до стандартної вологості) або невеликою кількістю техніки для 

збирання стебел і трести. Доцільним є вирощування більш ранньостиглого 

матеріалу і сорту Артеміда або даного матеріалу і більш пізньостиглого сорту, щоб 

була можливість проведення збирання у два етапи. Сівба конопель у різні строки, 

як правило, приводить до скорочення чи збільшення тривалості усіх фенологічних 

фаз, а достигання наступає приблизно в один і той самий час, різниця виявляється 

лише у величині отриманого урожаю, тому в даному аспекті вирішальна роль 

належить генотипу сорту. 

Необхідно зазначити, що сорт Артеміда, маючи проміжне успадкування 

ознаки тривалості вегетаційного періоду батьківських форм, що належать до різних 

еколого-географічних типів, вдало поєднав рівень вираження цінних 

господарських ознак більш ранньостиглого сорту (він має мешу висоту, урожай 

стебел, але вищу насіннєву продуктивність) і більш пізньостиглого сорту (він 

характеризується ознаками високої волокнистості, біомаси при доволі низькому 

урожаю насіння). Так, не маючи достовірної різниці за ознакою висоти рослин і 

урожаю стебел, створений нами сорт мав істотно вищу урожайність волокна – 

2,56 т/га (у сорту-стандарту він становив 2,39 т/га), вихід всього волокна – 30,4% (у 

стандарту – 27,5%) і у т. ч. довгого волокна – 27,6% (порівняно з 25,1%). 
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Таблиця 7.3 – Результати конкурсного сортовипробування конопель при 

вирощуванні для отримання волокна (на зеленець), середнє за 2016–2019 рр. 

Сорт 

П
ер

іо
д

 д
о

 

те
х

н
іч

н
о

ї 

ст
и

гл
о
ст

і,
 д

іб
 Висота 

рослин, 

см 

Урожай-

ність 

стебел, 

т/га 

Урожайність 

волокна, т/га 

Вихід волокна, 

% 

всього у т. ч. 

довгого 

всього у т. ч. 

довгого 

Гляна, стандарт   86 215,7 8,64 2,39 2,24 27,5 25,1 

Артеміда   94 214,7 8,40   2,56* 2,29   30,4*   27,6* 

Гармонія   94 214,0 7,64 2,36 2,04   30,9*   27,8* 

Глухівські 85 104   235,3*   9,41*   3,05*   2,67*   32,4*   29,3* 

НІР 05      3,6 0,23 0,11 0,08   0,6   0,5 

Примітка. * – різниця істотна на рівні значущості 0,05 (порівняно з сортом-

стандартом). 

 

При вирощуванні для отримання волокна і насіння (на двобічне 

використання), порівняно зі стандартом Гляна, у створеного сорту тривалість 

вегетаційного періоду склала 118 діб, що на 4 доби більше (табл. 7.4). 

Поступаючись на достовірному рівні за висотою рослин (до речі, це позитивно для 

збирання насіння зернозбиральним комбайном), сорт Артеміда мав істотно вищу 

урожайність насіння (1,29, порівняно з 1,17 т/га, або більш ніж на 10%), вміст олії 

(36,8, порівняно з 32,0%), урожайність довгого волокна (1,65, порівняно з 

1,59 т/га), вихід всього волокна (31,8, порівняно з 30,0%) і в. ч. довгого волокна 

(26,4, порівняно з 24,5%). Таким чином, створений за експериментальною 

методикою сорт є придатним для універсального використання: він дає змогу 

отримувати високі урожаї і волокна, і насіння. 

Анатомічна будова поперечного зрізу стебла сорту Артеміда є відмінною від 

інших сортів. Ззовні волокнистого шару розміщений дуже товстий шар покривних 

тканин (150–250 мкм). Клітини первинних луб’яних волокон дуже щільно 

розміщені суцільним кільцем або пучками з невеликими проміжками. Розміри 

клітин (57,6 х 36,6 мкм) є одними з найбільших серед низки досліджуваних нами 
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сучасних сортів. Переважає овальна форма клітин, але канал всередині часто буває 

неправильної форми, що не узгоджується із загальноприйнятим, оскільки 

неправильну форму каналу утворює лише неправильна форма клітини, а не овальна 

чи округла. Шари вторинної оболонки різної товщини, а їх кількість часто є 

рекордною – до 20 шт. Примітною рисою є розміщення клітин вторинних луб’яних 

волокон чітко вираженими двома суцільними кільцями, великі розміри клітин (25,1 

мкм у довжину і 15,8 мкм у ширину), їх овальна або ізодіаметрична форма і велика 

кількість шарів вторинної оболонки клітин [18]. 

 

Таблиця 7.4 – Результати конкурсного сортовипробування конопель при 

вирощуванні для отримання волокна і насіння (на двобічне використання), середнє 

за 2016–2019 рр. 
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волокна, т/га 

Вихід волокна, 

% 

всього у т. ч. 

довгого 

всього у т. ч. 

довгого 

Гляна, стандарт 114 241,4 1,17 32,0 1,96 1,59 30,0 24,5 

Артеміда 118   234,0*   1,29* 36,8 2,01   1,65*   31,8*   26,4* 

Гармонія 117 243,2   1,23* 36,5 1,83 1,26   32,1* 24,6 

Глухівські 85 127   275,6* 1,01 31,5   3,12*   2,50*   33,0*   27,9* 

НІР 05      4,9 0,05  0,14 0,12   0,6   0,5 

Примітка. * – різниця істотна на рівні значущості 0,05 (порівняно з сортом-

стандартом). 

 

Сорт Артеміда проходить процедуру внесення до «Реєстру сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні» з 2019 р. 

Включення самозапилених ліній виявилось також ефективним у разі 

гібридизації дводомної форми конопель з однодомною, зокрема сорт (зразок) 

Деметра створено шляхом бекросування сортолінійного гібриду 

Єрмаківські місцеві / І4 Глесія з батьківською формою для насичення генами 
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однодомності і у поєднанні з добором на елімінацію рослин з наявністю 

канабіноїдних сполук. При цьому материнською формою слугувала М сорту 

дводомних конопель північного еколого-географічного типу. Якщо раніше в 

результаті міжсортової гібридизації за схемою дводомні коноплі / однодомні 

отримували досить гетерозиготне і строкате потомство за вмістом канабіноїдів і 

статтю, то залучення самозапилених ліній у подібні схрещування сприяє 

прискоренню селекційного процесу і отриманню стабільної популяції з 

відсутністю канабіноїдних сполук, зокрема за даними ГРХ зразків, відібраних з 

конкурсного сортовипробування, вміст КБД у сорті Деметра склав 0,0810%, ТГК і 

КБГ – не виявлено. Сорт Деметра успішно проходить конкурсне 

сортовипробування, є рекордсменом за насіннєвою продуктивністю (1,42 т/га) і 

характеризується низькорослістю, що дає підстави відносити його виключно до 

групи сортів насіннєвого напряму використання. Зразок Деметра включено в 

колекцію генетичних ресурсів конопель (№ національного каталогу UF0600720). 

Сорт Гармонія створений методом лінійносортової гібридизації (материнська 

форма – самозапилена лінія шостого покоління сорту Золотоніські 15 південного 

типу, батьківська форма – сорт Глесія середньоєвропейського еколого-

географічного типу) з наступним поліпшуючим індивідуальним та індивідуально-

сімейним добором за комплексом цінних господарських ознак. 

При вирощуванні для отримання волокна (звичайний рядковий спосіб сівби з 

міжряддями 15 см) цей сорт мав довший на 8 діб період до технічної стиглості 

(появи перших зрілих насінин), порівняно з сортом-стандартом Гляна, і таку ж 

тривалість як у сорту однодомних конопель Артеміда. Не мав істотної різниці за 

висотою рослин (214,0 см), урожайністю всього волокна (2,36 т/га), поступався за 

урожайністю стебел, але суттєво перевищував за виходом волокна (30,9%) і в т. ч. 

довгого волокна (27,8%), від якого безпосередньо залежить його висока якість. 

При вирощуванні для отримання волокна і насіння (широкорядний спосіб 

сівби з міжряддями 45 см) випробування показало, що сорт Гармонія мав 

приблизно однакову висоту із сортом-стандартом Гляна, не мав істотної різниці за 

урожаністю і виходом волокна, але суттєво перевищував його за урожайністю 
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насіння (1,23 т/га), вмістом олії (36,5%) і виходом всього волокна (32,1 т/га), що 

також робить його універсального напряму використання (див. табл. 7.3, 7.4). 

Відмінною ознакою сорту є розлогі суцвіття (але не ромбоподібні і не 

маскулінізовані) з компактним розміщенням чоловічих і жіночих квіток (рис. 7.4), 

що розширює перспективи подальшого підвищення насіннєвої продуктивності 

шляхом добору рослин за щільністю розміщення жіночих квіток, розміром 

суцвіття, кількістю бокових гілочок різних порядків тощо. 

 

 

Рисунок 7.4 – Розгалужене суцвіття рослин сорту Гармонія 

 

Первинне і вторинне волокно сорту Гармонія має чітко виражену пучкову 

будову з великими проміжками. Клітини первинних, і, особливо, вторинних 

луб’яних волокон мають овальну форму, часто дуже витягнуті, серед первинних 

зустрічаються клітини з неправильною формою, їх розміри становлять 51,2 х 31,5 і 

25,1 х 14,3 мкм відповідно. Товщина шару вторинного волокна досить значна [18]. 

Сорт Гармонія проходить процедуру внесення до «Реєстру сортів рослин, 

придатних для поширення в Україні» з 2020 р. 

Сорт (зразок) Аврора також створено в результаті лінійносортового 
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схрещування за схемою І6 Золотоніські 15 / Глухівські 51 на основі визначення 

ефектів високої ЗКЗ і СКЗ материнської форми з наступним індивідуальним та 

індивідуально-сімейним добором, спрямованим на закріплення ознак високої 

біоенергетичної та волокнистої цінності. Характерними рисами сорту є високі 

показники загальної довжини стебла (242,0 см), технічної довжини стебла (176,5) і 

розмірів міжвузлів (кількість міжвузлів на стеблі близько 5 шт.), що є непрямою 

ознакою значного вмісту довгого волокна і доброї його якості, маси стебла і 

волокна (1068 і 606,6 г/м
2
). Зразок включено у селекційний процес в Інституті 

луб’яних культур НААН та колекцію генетичних ресурсів конопель 

(№ національного каталогу UF0600717). 

Сорт (зразок) Грація створено у результаті міжлінійного схрещування в 

межах одного еколого-географічного типу (середньоєвропейського) за схемою 

І4 Глесія / І6 Глухівські 58 та, звичайно, поліпшуючого добору, починаючи з F3, у 

напрямі високої насіннєвої продуктивності. Є універсальним за господарським 

використанням, придатний для вирощування на волокно і насіння. Поєднує високі 

урожайність стебел (934 г/м
2
), волокна (306 г/м

2
), вміст волокна (32,7%), урожай 

насіння (171 г/м
2
) і вміст олії (36,0%) зі стійкістю до абіотичних і біотичних 

чинників, істотним переважанням у статевій структурі ОФМ і відсутністю ТГК. 

Характеризується типовою анатомічною будовою для високоволокнистого сорту 

конопель. Клітини первинних луб’яних волокон мають численні шари вторинної 

оболонки (поділені неначе пунктиром), а клітини вторинних – часто великий, 

широкопорожнинний канал [18]. Зразок використовується у селекційному процесі 

Інституту луб’яних культур НААН і включено в колекцію генетичних ресурсів 

конопель (№ національного каталогу UF0600706, Свідоцтво про реєстрацію зразка 

генофонду рослин в Україні № 1801 від 23.04.2018 р.). 

Головні переваги створення сортолінійних, лінійносортових і міжлінійних 

гібридів і у подальшому на їх основі сортів наступні: 

– висока продуктивність отриманого селекційного матеріалу; 

– скорочення часу, який необхідний для створення сорту (прискорення 

селекційного процесу), завдяки однорідності і стабільності гібридної популяції за 
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цінними господарськими ознаками, але за умови наявності у життєздатному стані 

насіння низки самозапилених ліній різного генетичного походження, які 

відповідають певним визначеним вимогам; 

– отримання вже в F1 і збереження у ряді послідовних генерацій 

високостабільного за ознакою однодомності і непсихотропності потомства, чого не 

спостерігається при міжсортових схрещуваннях, тобто фактично відсутність 

потреби у поліпшуючих доборах за цими ознаками; 

– поєднання в одному організмі ознак і властивостей, притаманних 

самозапиленим лініям різного генетичного походження, які в результаті 

інбридингу диференціюються на низку унікальних генотипів, прояв у фенотипі 

яких не був властивий вихідним сортам. 

Крім залучення до гібридизації як компонентів схрещувань, інший напрям 

використання самозапилення – стабілізація (поліпшення) існуючого селекційного 

матеріалу за певною ознакою чи їх комплексом з подальшим об’єднанням 

самозапилених ліній в синтетичну популяцію. Таким способом у поєднанні з 

сімейно-груповим добором було створено сорти Вік 2020 (вихідний сорт – 

Глухівські 58) та Іріда (вихідний сорт – Миколайчик). Частково використано 

самозапилення при створенні сорту Глухівські 85 (вихідний сорт – Глухівські 46). 

Сорт Глухівські 85 – яскраво виражений сорт біоенергетичного і 

волокнистого напрямів господарського використання. Порівняно з сортом 

стандартом він мав більш тривалий період вегетації, а саме – 104 доби до технічної 

стиглості 127 діб до настання фази біологічної стиглості. Сорт мав достовірно 

нижчу насіннєву продуктивність і вміст олії, але за ознаками волокнистості істотно 

перевищував сорт Гляна та переважну більшість поширених у виробництві сортів 

конопель, зокрема висота рослин склала за середніми чотирирічними даними 

235,3 см, урожайність стебел – 9,41 т/га, урожайність всього волокна – 3,05 т/га, у 

т. ч. довгого волокна – 2,67 т/га, вихід всього волокна – 32,4%, у т. ч. довгого 

волокна – 29,3% при вирощуванні на зеленець, висота стебел – 275,6 см, 

урожайність всього волокна – 3,12 т/га, у т. ч. довгого волокна – 2,50 т/га, вихід 

всього волокна – 33,0%, у т. ч. довгого волокна – 27,9% при вирощуванні на 
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двобічне використання (див. табл. 7.3, 7.4). Відмінною рисою сорту є досягнення 

елітними рослинами на селекційному розсаднику висоти 4–5 м. 

Анатомічна будова поперечного зрізу стебла сорту Глухівські 85 свідчить 

про приналежність його до групи високоволокнистих сортів. Розміри клітин 

первинних луб’яних волокон у середньому 52,2 мкм у довжину і 32,7 мкм у 

ширину, а вторинних – 25,1 і 13,1 мкм відповідно. Шари первинного і вторинного 

волокна досить великі [18]. 

Сорт Глухівські 85 занесений до «Реєстру сортів рослин, придатних для 

поширення в Україні» з 2019 р. (Свідоцтво про авторство на сорт рослин № 190609). 

Сорт (зразок) Іріда за даними розсадника оцінки колекційних зразків 

поєднує, перш за все, високу урожайність насіння на рівні 231 г/м
2
, великий розмір 

суцвіття (у середньому 55 см) з добрим проявом інших селекційних ознак, 

стійкості до абіотичних і біотичних факторів середовища, відсутністю ТГК і 

100%-им вмістом ОФМ у популяції. Даний зразок використовується у 

селекційному процесі Інституту луб’яних культур НААН і включено в колекцію 

генетичних ресурсів конопель (№ національного каталогу UF0600713, Свідоцтво 

про реєстрацію зразка генофонду рослин в Україні № 1802 від 23.04.2018 р.). 

Поліпшений селекційний матеріал за ознакою відсутності канабіноїдів у 

результаті застосування удосконалених методик ідентифікації канабіноїдних 

сполук (розділ 3) впроваджений у виробництво і є конкурентоздатними на ринку 

технічних конопель, оскільки мають високу продуктивність і чітко виражену 

спеціалізацію господарського використання (табл. 7.5). 

Сорт Миколайчик належить до насіннєво-олійного напряму, він 

характеризувався підвищеною насіннєвою продуктивністю (1,29 т/га) при добрих 

показниках вмісту олії (34,0%), але нижчий за висотою, що полегшує процес 

збирання насіння зернозбиральним комбайном. Є скоростиглим сортом, 

вегетаційний період його за даними конкурсного сортовипробування склав 115 діб, 

що сприяє повному дозріванню насіння у суцвітті у кліматичних умовах України. 

Занесений до «Реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні» з 

2019 р. (Свідоцтво про авторство на сорт рослин № 190608). 
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Таблиця 7.5 – Рівень прояву окремих показників спеціалізованих сортів 

конопель за напрямами господарського використання, поліпшених за ознакою 

відсутності канабіноїдів (конкурсне сортовипробування, середнє за 2016–2019 рр.) 

Сорт 
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га
 Урожайність 

волокна, т/га 

Вихід волокна, 

% 

всього у т. ч. 

довгого 

всього у т. ч. 

довгого 

Гляна, стандарт 114 241,4 1,17 8,64 2,39 2,24 27,5 25,1 

Миколайчик 115   223,3*   1,29*      

Глесія 116    1,42*   9,19*     

Глухівські 51 124     9,62*   3,34*   2,90*   34,7*   30,1* 

НІР 05      4,9 0,05 0,23 0,11 0,08   0,6   0,5 

Примітки: 

1. Урожай стебел, волокна і вихід волокна подано за даними конкурсного 

сортовипробування на зеленець, вегетаційний період, висота рослин і урожай 

насіння – на двобічне використання. 

2. * – різниця істотна на рівні значущості 0,05. 

 

Сорт Глесія займає лідируюче місце за урожайністю насіння, яка за 

середніми чотирирічними даними становила 1,42 т/га. Культивування цього сорту 

також дозволяє отримувати високі урожаї стебел. Сорт занесений до «Реєстру 

сортів рослин придатних для поширення в Україні» з 2016 р. (Свідоцтво про 

авторство на сорт рослин № 160007) і досить поширений у виробництві. 

Сорт Глухівські 51 – чемпіон за волокнистістю серед вітчизняних і закордонних 

сортів конопель. Урожайність всього волокна за останніми результатами конкурсного 

сортовипробування склала 3,34 т/га, у т. ч. довгого волокна – 2,90 т/га, вихід всього 

волокна – 34,7% (в сприятливі роки за погодними умовами вміст волокна в стеблах 

може доходити до 40%), у т. ч. довгого волокна – 30,1%. Занесений до «Реєстру сортів 

рослин придатних для поширення в Україні» з 2017 р. (Свідоцтво про авторство на 

сорт рослин № 170990), поширений у виробництві. 
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7.2.2 Економічний ефект від вирощування створених сортів конопель 

 

Вирощування сучасних сортів конопель є економічно вигідним. Прибуток, 

який можна отримати з одиниці площі, залежить від багатьох факторів, а саме – 

ґрунтово-кліматичних умов зони коноплесіяння, посівних площ, системи сівозмін, 

удобрення і захисту від бур’янів, шкідників та хвороб, наявних у господарстві 

технічних засобів та багатьох інших. Нами був розрахований не економічний ефект 

від вирощування конопель, а визначено додатковий прибуток, який можна 

отримати з гектара в результаті використання того чи іншого створеного нового 

сорту, порівняно із сортом-стандартом Гляна, що наочно ілюструє переваги нових 

сортів (табл. 7.6). 

Проведені розрахунки показали, що розмір прибутку залежить від продукту 

реалізації: трести, короткого чи довгого волокна, насіння або олії, отриманих в 

результаті первинної переробки конопель. Найбільш економічно вигідним є 

вирощування створених нових сортів даної сільськогосподарської культури для 

отримання волокна і олії. У цьому випадку додатковий прибуток можна одержати 

у розмірі до 28,8 (сорт – Глухівські 51, продукт первинної переробки – довге 

волокно) і до 26,2 тис. грн. / га (сорт – Артеміда, продукт первинної переробки – 

олія). Найменш ефективно здійснювати реалізацію трести конопель. У цьому 

випадку прибуток не перевищує 1,7 тис. грн. / га. 

Чітко простежується переваги вирощування сортів за напрямом 

господарського використання і реалізації продуктів первинної переробки конопель, 

зокрема сорти Артеміда і трохи в меншій мірі Миколайчик найбільш доцільно з 

економічної точки зору культивувати з метою отримання волокна і насіння (за 

умови технології збирання, яка передбачає зрізування і обмолот суцвіть 

зернозбиральним комбайном і збирання решток стебел для отримання короткого 

волокна), а також для отримання олії. У останньому випадку ефективним буде і 

вирощування сорту Гармонія. Сорти Глухівські 85 і Глухівські 51 можна 

рекомендувати для вирощування на зеленець, оскільки вони дадуть найбільший 

прибуток від продажу волокнистої продукції. Сорт Глесія доцільно вирощувати 
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для отримання короткого (однотипного) волокна (10,3 тис. грн. /га), а у разі 

вирощування у розрідженому посіві – для отримання волокна і насіння 

(12,2 тис. грн. /га) і лише насіння (11,2 тис. грн. /га). 

 

Таблиця 7.6 – Додатковий прибуток, який можна одержати в результаті 

вирощування створених нових сортів конопель, порівняно з сортом стандартом 

Сорт 

Прибуток за продуктом первинної переробки, тис. грн. / га 

треста волокно 

коротке 

волокно 

довге 

волокно 

і насіння 

насіння олія 

Артеміда –   3,8   2,2   5,9   5,4 26,2 

Гармонія – – –   1,3   2,7 21,0 

Глухівські 85 1,7 15,8 19,4   6,7 – – 

Миколайчик – – –   0,8 5,4 18,4 

Глесія 1,2 10,3   6,3 12,2 11,2 – 

Глухівські 51 0,3 22,8 28,8 – – – 

Примітки: 

1. Прибуток розрахований лише для тих продуктів первинної переробки і 

сортів, де наявна істотна різниця порівняно з сортом-стандартом Гляна у 

середньому за 2016–2019 рр. 

2. Розрахунки зроблено за цінами 2020 р. 

 

Сорт Вік 2020 доцільно вирощувати з метою одержання непсихотропної 

сполуки – КБГ (ціна якого на світовому ринку складає біля 35 тис. грн. / л), але як і 

КБД, його обіг, екстракція, застосування листків чи суцвіть, відповідних 

препаратів у медичній практиці поки що не врегульовані й заборонені чинним 

законодавством України, тому можливості сорту Вік 2020 – потенційні, є 

сподівання, що у майбутньому при зміні законодавства він займе свою нішу на 

конопляному і фармацевтичному ринку України. 
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Висновки до розділу 7 

 

1. У результаті теоретичного узагальнення проведених досліджень й 

отриманих практичних результатів обґрунтовано методичні основи та побудовано 

схеми селекції непсихотропних високопродуктивних конопель на основі 

використання інбридингу і гібридизації, які включають опис моделі та 

послідовності створення самозапилених ліній, критерії їх добору як компонентів 

схрещувань, прийоми ізоляції та гібридизації рослин конопель, особливості оцінки 

вихідного матеріалу на різних етапах селекційного процесу, створення 

синтетичних популяцій тощо. 

2. Установлено вплив гаметоцидів 1,3-дибромпропану, дибутилфталату та 

етефону на формування чоловічої стерильності і селекційних ознак конопель. 

Доведено ефективність використання на коноплях у ролі гаметоциду 

дибутилфталату у концентрації 2,0 або 1,0% за умови двохразової обробки у фазу 

п’ять пар листків і початку цвітіння. Доведено, що майже для 100,0% хімічної 

кастрації чоловічих квіток достатньо використовувати одноразову обробку 

конопель 0,3–0,6% розчином етефону (тобто зі зниженою концентрацією до 1440–

2880 мг/л 2-хлоретилфосфонової кислоти) і дозою 30 мл робочого розчину на 1 м
2
, 

у фазу п’ять пар листків, до бутонізації, тобто початку диференціації тканин 

статевих органів у меристематичних зонах. 

3. Головні переваги створення сортолінійних, лінійносортових і міжлінійних 

гібридів і у подальшому на їх основі сортів наступні:  

– висока продуктивність отриманого селекційного матеріалу; 

– скорочення часу, який необхідний для створення сорту (прискорення 

селекційного процесу), завдяки однорідності і стабільності гібридної популяції за 

цінними господарськими ознаками, але за умови наявності у життєздатному стані 

насіння низки самозапилених ліній різного генетичного походження, які 

відповідають певним визначеним вимогам; 

– отримання вже в F1 і збереження у ряді послідовних генерацій 

високостабільного за ознакою однодомності і непсихотропності потомства, чого не 
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спостерігається при міжсортових схрещуваннях, тобто фактично відсутність 

потреби у поліпшуючих доборах за цими ознаками; 

– поєднання в одному організмі ознак і властивостей, притаманних 

самозапиленим лініям різного генетичного походження, які в результаті 

інбридингу диференціюються на низку унікальних генотипів, прояв у фенотипі 

яких не був властивий вихідним сортам. 

4. Ефективність розроблених методичних основ селекції доведено низкою 

створених і поліпшених конкурентоздатних сортів (Артеміда, Гармонія, 

Глухівські 85, Миколайчик, Глесія, Глухівські 51, Вік 2020) та зразків конопель. 

Основні результати даного розділу опубліковані в працях [1–10, 12–23, 28, 

29, 31, 33, 34]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

важливої наукової проблеми використання інбридингу та гібридизації в селекції 

конопель шляхом удосконалення методичних підходів до ефективної ідентифікації 

канабіноїдних сполук, визначення закономірностей впливу внутрішніх й зовнішніх 

факторів на формування канабіноїдів в онтогенезі та взаємозв’язків між ними, 

комплексного використання інбридингу в селекції культури, зокрема створення 

самозапилених ліній і на їх основі отримання різних типів гібридів для 

формотворення унікальних генотипів, підвищення продуктивності, стабілізації 

ознак однодомності і відсутності канабіноїдних сполук, збільшення вмісту 

непсихотропних канабіноїдів, створення вихідного селекційного матеріалу і 

конкурентоздатних сортів однодомних конопель різних напрямів господарського 

використання, що має вагоме значення для інтенсифікації селекційного процесу і 

розвитку галузі коноплярства загалом. 

1. Удосконалено експрес-метод якісної реакції на наявність канабіноїдних 

сполук та прийоми проведення ТШХ в селекційних цілях, які включають 

підготовку рослинних зразків до досліджень, вибір виду екстрагента, мінімально 

необхідну тривалість екстракції, систему розчинників, концентрацію барвника і 

способи фарбування пластин, розробку відповідності бальної оцінки канабіноїдних 

сполук їх кількісному вмісту, та прискорюють процес проведення аналізів, 

підвищують достовірність оцінки. 

2. Установлено, що при застосуванні ТШХ найбільш повно можна 

ідентифікувати канабіноїди при використанні хлороформу як екстрагента. Загалом 

добрі результати одержано за умови екстрагування канабіноїдів саме неполярними 

розчинниками – хлороформом, н-гексаном, у меншій мірі – петролійним ефіром, і 

сумішшю неполярних (хлороформу) й полярних (метанолу) розчинників у 

співвідношенні 1 : 9 й 1 : 1, менш яскраві плями з розмитими межами виявлені у 

варіанті з полярними розчинниками – метанолом і етанолом, але вони є більш зручні 

у використанні при проведенні масових аналізів. 
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3. Система розчинників «петролійний ефір (60–95°С) – диетиловий ефір» 

(40 : 10), яка зараз найчастіше використовується для визначення канабіноїдних 

сполук з селекційною метою, не в повній мірі задовольняє вимоги селекції на 

збільшення непсихотропних речовин щодо розділення канабіноїдів в суміші, 

оскільки в одній плямі може міститися декілька компонентів, а краї плям є 

розмитими. 

4. Найкращими варіантами для ідентифікації основних канабіноїдних сполук 

з селекційною метою є використання однокомпонентної системи «бензол» (100), 

двокомпонентних систем «петролійний ефір (60–95°С) – хлороформ» (20–30 : 10) і 

«н-гексан – хлороформ» (20 : 10). У останньому випадку спостерігається 

розмежування плям КБГ і КБН, що важливо при селекції на збільшення вмісту 

непсихотропних канабіноїдів. Додавання хлороформу може цілком замінити у 

загальновживаній системі диетиловий ефір, який є прекурсором. Циклогексан за 

елюючою здатністю також може використовуватися як основний компонент три- 

або двокомпонентної системи розчинників, двокомпонентна система «циклогексан 

– хлороформ» (20 : 15) дає чіткий поділ основних канабіноїдів, дозволяє 

ідентифікувати КБГ, вона є стійкою у часі. 

5. Ефективність застосування удосконалених методів визначення 

канабіноїдних сполук на різних етапах селекції у поєднанні з суворим 

індивідуальним і сімейно-груповим добором за ознаками наявності та вмісту даних 

речовин доведено практикою, зокрема підтверджено низкою створених чи 

поліпшених сортів конопель з відсутністю канабіноїдних сполук (до 100% елітних 

рослин) та створеними зразком VIK CBN і сортом Вік 2020 з підвищеним вмістом 

КБГ (близько 1%). 

6. На формування канабіноїдних сполук конопель в онтогенезі впливають як 

спадкові, так і фактори середовища. Досліджені колекційні зразки конопель різного 

генетичного і еколого-географічного походження характеризувались мінливістю 

ознак ідентифікованих канабіноїдних сполук – КБД, ТГК і КБГ, вони належали до 

3-х хемотипів конопель – ІІІ (52 зразки, або 65%), IV (2 зразки, або 2,5%) і V 

(26 зразків, або 32,5 % від загальної кількості); вміст КБД знаходився в межах від 
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0,0052 до 2,2747, ТГК – від 0,0000 (повної відсутності) до 0,0775 (що не перевищує 

дозволеної законодавством норми), КБГ – від 0,0000 (повної відсутності) до 

0,8892%; за ознакою високого вмісту КБД виділено 32 (40%), повної відсутності 

ТГК – 11 (близько 14%), високого вмісту КБГ – 4 зразки (або 5% від загальної 

кількості), їх рекомендовано використовувати у практичній селекції, зокрема для 

створення сортів медичного напряму з підвищеним вмістом КБД і/або КБГ при 

відсутності ТГК. 

7. У результаті вивчення динаміки накопичення канабіноїдних сполук та 

біомаси в онтогенезі рослин конопель, придатної для використання як 

фармацевтичної сировини, не за максимальним виразом вмісту (шляхом 

використання для аналізу верхівкових частин рослин, оцвітини жіночих квіток), а в 

середньозваженому зразку усіх живих листків і суцвіття, виявлено, що 

оптимальним періодом для збирання біомаси конопель медичного напряму 

використання з подальшим виділенням з неї КБД та ідентифікації канабіноїдів був 

період від повного цвітіння до фази біологічної стиглості конопель. У окремих 

сімей сорту Гляна, з якими проводилась селекційна робота у напрямі підвищення 

КБД, можна отримати близько 5,808 г/м
2
 даної речовини, тому використання 

технічних (промислових) конопель у медичній (фармацевтичній) галузях є 

перспективною, але за умови цілеспрямованої селекційної роботи. 

8. Суцвіття конопель містили істотно більше канабіноїдних сполук, 

порівняно з листками, але, зважаючи на їх частку в загальній біомасі рослин, і 

суцвіття, і листки однаковою мірою придатні для використання їх як сировини 

КБД; систематичне видалення точок росту сприяло синтезу КБД; у штучно 

створених умовах для вирощування культури – вегетаційному будинку – 

накопичення цих речовин відбувається інтенсивніше, порівняно з польовими 

умовами. 

9. Фітогормони НОК, ІОК, 2,4-Д, КІН, БАП, ГК3, вітаміни С і РР екзогенного 

походження викликали зміну вмісту канабіноїдів, аскорбінова кислота як 

антиоксидант, ауксини і гіберелін істотно зменшували вміст канабіноїдів, а 

нікотинова кислота та цитокініни – підвищували, у результаті трьохразового 
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впливу РР і БАП прояв змін у потомстві зберігався, тобто проявилися епігенетичні 

ефекти. Перспективним додатковим прийомом для підвищення вмісту 

непсихотропних канабіноїдів є використання обробки вегетуючих рослин 

цитокініном БАП, який, на відміну від високих концентрацій РР, значно 

збільшував вміст КБД і меншою мірою – ТГК, однак не виключена 

сортоспецифічна реакція конопель на вплив регуляторів росту. 

10. Між ознаками вмісту канабіноїдних сполук існують сильні позитивні 

кореляційні зв’язки, що спрощує добір на зниження вмісту усіх компонентів 

канабіноїдів і значно ускладнює селекцію у напрямі підвищення КБД чи інших 

непсихотропних канабіноїдних сполук за умови одночасного зниження вмісту 

ТГК. Найменше пов’язані з рештою досліджуваних компонентів канабіноїдів КБГ і 

КБН. Встановлено тенденцію, що у південного еколого-географічного типу, 

порівняно з середньоєвропейським, і хемотипу ІV, порівняно з ІІІ, взаємозв’язки 

між канабіноїдними сполуками слабші. 

11. Самозапилення є ефективним прийомом визначення однорідності 

популяції сорту конопель за ознаками наявності і вмісту канабіноїдних сполук і 

селекційним методом створення вихідного матеріалу зі стабільною ознакою їх 

відсутності чи наявності. За умови цілеспрямованого добору вихідних рослин з 

відсутністю КБД, ТГК і КБН в процесі самозапилення їх вміст зменшувався до 

повної відсутності, стабільність (гомозиготація) ліній наступала у І2–І6 і залежала 

від генотипу конкретного сорту. Також характерною особливістю досліджуваних 

сучасних сортів конопель є здатність вищеплювати вже у І1 сім’ї з повною 

відсутністю КБД, ТГК і КБН та більш слабкими кореляційними зв’язками між 

ними. 

12. Генетична детермінація ознак наявності та вмісту канабіноїдів досить 

складна, успадковуються вони полігенно за ядерно-цитоплазматичним типом, але у 

селекційному плані простіше і швидше проводити добір у гібридів типу 

відсутність / відсутність, відсутність / мінімум і відсутність / максимум, тобто за 

материнську форму добирати матеріал з нульовими значеннями канабіноїдних 

сполук, у таких гібридів не лише менший вміст даних речовин, а й у F2 не 
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з’являються рослини з їх високим вмістом. 

13. У результаті самозапилення однодомних конопель спостерігалася 

генетична стабілізація ознак, диференціація інбредних ліній за окремими і 

комплексом ознак, формування унікальних генотипів із характеристиками, які не 

були властиві вихідним формам, та явище інбредної депресії, що полягало у 

зниженні загальної довжини і діаметру стебла, ознак волокнистості, маси насіння з 

рослини, розмірів листків (площі фотосинтезуючої поверхні), репродуктивної 

здатності, появі рослин зі зміненими, або аномальними ознаками (їх спектр 

нараховував 20 форм, із середньою частотою прояву від 0,00 до 0,24%.). Технічна 

довжина стебла та маса тисячі насінин можуть збільшуватися, але у першому 

випадку це відбувається одночасно із зменшенням розмірів суцвіття, що у свою 

чергу є причиною зменшення насіннєвої продуктивності, а у другому – проходить 

паралельно зі зменшенням маси насіння з рослини. 

14. Установлено, що в І11 Глухівські 58, порівняно з вихідною формою, 

майже вдвічі зменшилася маса стебла і волокна (–46,6 і –54,6% відповідно), на 

75,0% – маса насіння з рослини. У І11 Золотоніські 15 приблизно на третину 

зменшилася маса стебла і волокна (–31,0 і –36,1%), удвічі – маса насіння          (–

50,3%). Загалом для різних селекційних ознак характерний неоднаковий ступінь 

інбредної депресії, у свою чергу різні сорти специфічно реагували на 

близькоспоріднене розмноження, зокрема самозапилені лінії сорту Глухівські 58 

мають вищий рівень депресії, ніж сорту Золотоніські 15. 

15. Уперше у самозапилених ліній сорту Глухівські 58 виявлено нову 

спадкову (мутантну) форму пізньостиглих карликових рослин, не пов’язану з 

плейотропною дією гена чоловічої стерильності. Дана ознака карликовості 

контролюється рецесивним геном та геном-супресором, які взаємодіють за типом 

рецесивного епістазу, і може бути використана для збагачення колекції генетичних 

ресурсів конопель та створення низькорослих (карликових) насіннєвих сортів. 

16. Самозапилення є важливим методом стабілізації ознаки однодомності, 

воно дозволяє елімінувати у генофонді популяції непродуктивні статеві типи і 

прямий дестабілізатор однодомності – ПОК, принаймі вже до четвертого 
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покоління, та провести добір ліній, які складаються виключно з рослин ОФМ. У 

самозапилених ліній ранніх поколінь успадкування ознак статі зміщувалося у бік 

жіночої. З І6–І8 спостерігалась різка зміна статевої структури, успадкування ознак 

статі зміщувалося у бік чоловічої – зростала кількість ОФП, що є еволюційно 

сформованою адаптацією до збалансування генетичних факторів обох статей в 

межах генофонду популяції однодомної форми конопель. 

17. Доведено можливість створення цінних самозапилених ліній за окремими 

селекційними ознаками та їх комплексом, зокрема з високими показниками 

(мінімальним ступенем інбредної депресії) загальної і технічної довжини стебла, 

діаметру стебла, маси стебла і волокна, вмісту волокна, маси насіння з рослини, 

вмісту олії, ромбоподібною формою суцвіття, зі стійкістю до шкідників і хвороб, з 

однорідним статевим складом, зближеними строками початку цвітіння чоловічих і 

жіночих квіток тощо. Їх добір краще починати з І1 й проводити до І4, у 

схрещування доцільно залучати з І4–І6, коли здебільшого наступає інбредний 

мінімум. 

18. Самозапилені лінії однодомних конопель успішно використані для 

створення синтетичних популяцій; як компонент різних синтетичних популяцій, 

одна і та ж самозапилена лінія у потомстві могла проявляти різний рівень 

продуктивності: найвищу селекційну цінність за ознаками загальної (у середньому 

279,1 см) і технічної довжини стебла (192,5 см), діаметру стебла (10,44 мм), маси 

тисячі насінини (19,2 г) мали самозапилені лінії сорту Глухівські 58, маси стебла 

(23,39 г) і волокна (8,60 г) – самозапилені лінії сорту Ніка, вмісту волокна (33,7%) і 

переважання ОФМ (96,2%) – самозапилені лінії сорту Золотоніські 15, маси 

насіння з рослини (14,57 г) – самозапилені лінії сорту Глесія; найвищий рівень 

мінливості ознак властивий інбредним лініям сортів Іоніно, Миколайчик і 

Глухівські 51, що свідчить про різний характер їх комбінаційної здатності у складі 

синтетичних популяцій та про можливість цілеспрямованого селекційного добору 

компонентів синтетиків. 

19. Доведено можливість створення лінійносортових, сортолінійних і 

міжлінійних гібридів конопель з наявністю гетерозисного ефекту при одночасній 
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відсутності канабіноїдів і стабільній ознаці однодомності та їх переваги над 

міжсортовими схрещуваннями для урізноманітнення вихідного матеріалу, 

розширення його генетичної основи та прискорення селекційного процесу. 

Гіпотетичний та істинний гетерозис досягав за ознаками загальної довжини 23,7 і 

17,4, технічної довжини – 27,0 і 25,8, діаметру стебла – 57,5 і 51,5, маси стебла – 

140,8 і 114,9, маси волокна – 159,6 і 146,7, вмісту волокна – 15,1 і 10,5, маси 

насіння – 220,3 і 155,4, маси 1000 насінин – 18,9 і 17,3%, основні селекційні ознаки 

у переважній більшості гібридів успадковувались за типом наддомінування. 

20. Серед схрещувань в межах середньоєвропейського еколого-географічного 

типу найбільшу цінність мали міжлінійні гібриди, а в межах 

середньоєвропейського і південного – сортолінійні і лінійносортові. Зважаючи на 

встановлені особливості успадкування вмісту канабіноїдів та статі, при 

гібридизації віддалених генотипів доцільно використовувати сорт 

середньоєвропейськго еколого-географічного типу, а самозапилену лінію – 

південного типу. 

21. Явища гетерозису за вмістом канабіноїдів у досліджуваних гібридів не 

виявлено, кількість рослин у потомстві створених сортолінійних, лінійносортових 

та міжлінійних гібридів F1 з відсутністю КБД становила 93,3–100,0, з відсутністю 

ТГК – 98,8–100,0 і з відсутністю КБН – 95,0–100,0%, що вказує на дуже високу 

однорідність отриманого гібридного матеріалу. Окремих особин зі слідовими 

кількостями канабіноїдних сполук легко елімінувати селекційним шляхом при 

подальших доборах в гібридних популяціях, що підтверджено відсутністю 

психотропних речовин у гібридів F2 і F3. 

22. У гібридів F1–F3, отриманих в результаті схрещування ОФМ із 

однорідних за статевим складом самозапилених ліній чи селекційних сімей, ознаки 

статі зміщувалися у бік жіночої, селекційна цінність різних типів гібридів конопель 

з точки зору збільшення кількості ОФМ у статевій структурі зростала у 

послідовності: сортолінійні, лінійносортові, міжлінійні. Співвідношення статевих 

типів було кращим у гібридів, створених шляхом оптимального добору форм для 

схрещування віддалених середньоєвропейського і південного еколого-
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географічних типів, окремі сім’ї таких гібридів можуть складатися виключно з 

ОФМ. 

23. Доведено можливість і ефективність комбінаційної селекції у однодомних 

форм конопель. Дослідження самозапилених ліній і сортів конопель за 

параметрами комбінаційної здатності показало значну їх диференціацію за 

ефектами ЗКЗ і варіансами СКЗ. Для комбінаційної селекції на підвищення 

продуктивності доцільно використовувати саме лінійносортові схрещування 

середньоєвропейського і південного еколого-географічних типів. Доцільним є 

використання схрещувань у напрямах вертикальної і горизонтальної конвергенції, 

особливо для отримання вихідного матеріалу з високими показниками біомаси 

рослин, волокнистості і насіннєвої продуктивності. 

24. У результаті теоретичного узагальнення проведених досліджень й 

отриманих практичних результатів обґрунтовано методичні основи та схеми 

селекції непсихотропних високопродуктивних конопель на основі використання 

інбридингу і гібридизації, які включають опис моделі та послідовності створення 

самозапилених ліній, критерії їх добору як компонентів схрещувань, прийоми 

ізоляції та гібридизації рослин, особливості оцінки вихідного матеріалу на різних 

етапах селекційного процесу, створення синтетичних популяцій тощо. 

25. Ефективність розроблених методичних основ селекції конопель з 

використанням інбридингу і гібридизації доведено низкою створених чи 

поліпшених за ознакою відсутності канабіноїдів конкурентоздатних 

спеціалізованих і універсальних за напрямами господарського використання 

сортів, а саме – Артеміда, Гармонія, Глухівські 85, Миколайчик, Глесія та 

Глухівські 51 з потенційною урожайністю стебел 7,64–9,62 т/га, волокна 2,36–

3,34 т/га, виходом всього волокна 30,4–34,7%, виходом довгого волокна 27,6–

30,1% (при вирощуванні на зеленець), висотою рослин 223,0–275,6 см, урожаєм 

насіння 1,01–1,42 т/га, вмістом олії 31,5–36,8%, вегетаційним періодом 115–127 діб 

(при вирощуванні на двобічне використання), та зразків Деметра, Аврора, Грація, 

Іріда. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ І ВИРОБНИЦТВА 

 

1. Селекційним науково-дослідним установам рекомендовано: 

– використовувати удосконалені методи ефективної ідентифікації 

канабіноїдних сполук, «Методику визначення вмісту канабіноїдних сполук у 

рослинах конопель методом тонкошарової хроматографії для селекційних цілей» 

(2015 р.), «Спосіб оцінки рослин конопель на наявність канабіноїдних сполук» 

(патент на корисну модель № 107426 UA, 2016 р.) 

– для створення сортів конопель медичного напряму використання 

залучати до селекційного процесу виділені цінні колекційні зразки за високим 

вмістом КБД (32), КБГ (4), повною відсутністю ТГК (11 зразків) і хемотипом; 

– для створення вихідного матеріалу і сортів універсального та 

спеціалізованих напрямів господарського використання залучати до селекційного 

процесу отримані цінні самозапилені лінії сортів Глухівські 58, Гляна, Глесія, 

Миколайчик, Іоніно, Глухівські 51, Глухівські 46, Золотоніські 15, Ніка, гібриди і 

синтетичні популяції різних поколінь за окремими ознаками і їх комплексом, 

зразки Глухівські 58 ЛК (№ національного каталогу UF0600693), СЛП 407 

(UF0600694), СЛП 470 (UF0600695), Грація (UF0600706), Іріда (UF0600713), 

Аврора (UF0600717), VIK CBN (UF0600718), Деметра (UF0600720), Енергетик 

(UF0600729), колекції генофонду рослин в Україні (за урожайністю волокна та 

насіння, за вмістом олії); 

– використовувати «Спосіб створення гібридного селекційного матеріалу 

однодомних конопель без психотропних властивостей» (патент на корисну модель 

№ 107427 UA, 2016 р.), «Спосіб створення синтетичних популяцій конопель» 

(№ 141089 UA, 2020 р.), «Спосіб розмноження рослин конопель з насіння з 

низькою схожістю та життєздатністю» (№ 120489 UA, 2017 р.), «Живильне 

середовище для культивування однодомних ненаркотичних конопель (Cannabis 

sativa L.) середньоросійського еколого-географічного типу в умовах in vitro» 

(№ 139471 UA, 2020 р.); 

– використовувати запропоновані схеми селекції із залученням 
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самозапилених ліній (прості сортолінійні, лінійносортові і міжлінійні гібриди), 

добір самозапилених ліній розпочинати з І1 й проводити до І4, у схрещування 

залучати з І4–І6, конкурсне випробування розпочинати після F3; 

– для отримання вихідного матеріалу конопель з високими показниками 

біомаси рослин, волокнистості і насіннєвої продуктивності використовувати  

схрещування у напрямах вертикальної і горизонтальної конвергенції: першого і 

третього поколінь простих лінійносортових гібридів різних еколого-географічних 

типів, споріднених з однією з батьківських форм (F1 // F3); схрещування простих 

міжлінійних гібридів різних еколого-географічних типів з інбредною лінією 

середньоєвропейського типу більш пізнього покоління від самозапилення 

(міжлінійний гібрид // самозапилена лінія); реципрокні схрещування простих 

міжлінійних гібридів різних еколого-географічних типів з вихідним сортом 

самозапиленої лінії середньоєвропейського типу (міжлінійний гібрид // сорт і сорт 

// міжлінійний гібрид); схрещування простих лінійносортових і міжсортових 

гібридів першого покоління, споріднених за однією з батьківських форм; 

– крім ручної, використовувати хімічну кастрацію чоловічих квіток, у 

ролі гаметоциду застосовувати дибутилфталат у концентрації 2,0 або 1,0% за 

умови двохразової обробки у фазу п’ять пар листків і початку цвітіння, а також 

одноразову обробку конопель 0,3–0,6% розчином етефону (тобто зі зниженою 

концентрацією до 1440–2880 мг/л 2-хлоретилфосфонової кислоти) і дозою 30 мл 

робочого розчину на 1 м
2
, у фазу п’ять пар листків, до бутонізації, тобто початку 

диференціації тканин статевих органів у меристематичних зонах. 

2. Коноплесіючим господарствам рекомендовано сорти конопель: 

– Глесія (з високою насіннєвою продуктивністю, авторське свідоцтво 

№ 160007); 

– Глухівські 51 (з високим вмістом волокна, № 170990); 

– Миколайчик (з високим вмістом олії в насінні, нижчою висотою стебел 

за сорт-стандарт, що полегшує процес збирання насіннєвих посівів 

зернозбиральним комбайном, № 190608); 
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– Глухівські 85 (енергетичного напряму використання з високим 

урожаєм біомаси, № 190609); 

– Артеміда (універсального напряму використання, але з високим 

вмістом олії, інтенсивним і потужним ростом рослин на початку вегетації, сорт 

знаходиться на реєстрації); 

– Гармонія (універсального напряму використання, але з високим 

виходом волокна і вмістом олії, сорт знаходиться на реєстрації); 

– Вік 2020 (медичного напряму використання з підвищеним вмістом 

КБГ, сорт знаходиться на реєстрації). 
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Додаток А 

Свідоцтва про авторство на сорти конопель посівних 

 

 

 

Рисунок А.1 – Свідоцтво про авторство на сорт Глесія 
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Рисунок А.2 – Свідоцтво про авторство на сорт Глухівські 51 
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Рисунок А.3 – Свідоцтво про авторство на сорт Миколайчик 
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Рисунок А.4 – Свідоцтво про авторство на сорт Глухівські 85 
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Додаток Б 

Свідоцтва про реєстрацію зразків і колекцій генофонду рослин в Україні 

 

 
 

Рисунок Б.1 – Свідоцтво про реєстрацію зразка СЛП 470 
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Рисунок Б.2 – Свідоцтво про реєстрацію зразка СЛН 407 
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Рисунок Б.3 – Свідоцтво про реєстрацію зразка Артеміда 
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Рисунок Б.4 – Свідоцтво про реєстрацію зразка Гармонія 
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Рисунок Б.5 – Свідоцтво про реєстрацію зразка Грація 
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Рисунок Б.6 – Свідоцтво про реєстрацію зразка Іріда 
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Рисунок Б.7 – Свідоцтво про реєстрацію зразка Глухівські 58 ЛК 

 



 

        

 

Рисунок Б.8 – Свідоцтво про реєстрацію колекцій конопель посівних 
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Додаток В 

Патенти на корисні моделі 

          
Рисунок В.1 – Патент на корисну модель № 107426 
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Рисунок В.2 – Патент на корисну модель № 107427 
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Рисунок В.3 – Патент на корисну модель № 120489 

4
6
0
 



 

         

Рисунок В.4 – Патент на корисну модель № 139471 
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Рисунок В.5 – Патент на корисну модель № 141089 
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Додаток Г 

Документи, що підтверджують авторство у сортах конопель, поданих для внесення 

в «Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні» 

 
Рисунок Г.1 – Запит Українського інституту експертизи сортів рослин 

Мінекономіки про надання результатів польових досліджень на ВОС 
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Рисунок Г.2 – Витяг з протоколу № 02 засідання вченої ради Інституту 

луб’яних культур НААН від 04.01.2019 р. 
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Рисунок Г.3 – Витяг з протоколу № 15 засідання вченої ради Інституту 

луб’яних культур НААН від 24.12.2019 р. 
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Додаток Д 

Експертні висновки Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного 

центру МВС України 

 

… 

ВИСНОВОК 

 

Рисунок Д.1 – Витяг (фрагмент скан-копії) з експертного висновку, 2014 р. 
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… 

 

 

Рисунок Д.2 – Витяг (фрагменти скан-копії) з експертного висновку, 2015 р. 
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… 

 
Рисунок Д.3 – Витяг (фрагмент скан-копії) з експертного висновку 

№ 11-2/151/1, 2016 р. 



469 

 

… 

 
… 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

    05.09.2016                                       м. Київ                                        № 11-2/151/4 

… 

 
 

Рисунок Д.4 – Витяги (фрагменти скан-копій) з експертних висновків 

№ 11-2/151/3 і № 11-2/151/4, 2016 р. 
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… 

 

Рисунок Д.5 – Витяг (фрагмент скан-копії) з експертного висновку 

№ 11-2/151/9, 2016 р. 
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… 

ВИСНОВОК 

 
 

Рисунок Д.6 – Витяг (фрагмент скан-копії) з експертного висновку, 2018 р. 
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Додаток Е 

Довідки та акти про впровадження наукових розробок 

 

 
 

Рисунок Е.1 – Довідка № 340 від Інституту луб’яних культур НААН 
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Рисунок Е.2 – Довідка № 341 від Інституту луб’яних культур НААН 
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Рисунок Е.3 – Акт від Інституту луб’яних культур НААН 
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Рисунок Е.4 – Довідка від Національного центру генетичних ресурсів рослин 

України 
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Рисунок Е.5 – Довідка від Дніпровського державного аграрно-економічного 

університету 
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Рисунок Е.6 – Довідка від ТОВ «Інститут органічного землеробства» 
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Рисунок Е.7 – Довідка від Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка 
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Рисунок Е.8 – Довідка від ТОВ «Авекона» 
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Рисунок Е.9 – Довідка від ФГ «Кравець О. П.» 

 



 

Додаток Ж 

Окремі експериментальні дані з дослідження зміни біологічних і селекційних ознак рослин конопель під впливом 

інбридингу 

 

Таблиця Ж.1 – Успадкування ознак статі в І1–І11 Глухівські 58 (2009–2019 рр.) 

Сорт, лінія Вибірка, 

шт. 

Показник Співвідношення статевих типів, % 

МОК ОФМ СОФР ОФП ФП ОМР ПОК 

Глухівські 58 1066 х  0 83,80 10,95 3,17 2,04 0 0,04 

І1 Глухівські 58 2312 х  7,6 80,4 6,6 3,1 0,4 0,0 1,9 

Min–Max 0–34,3 45,0–100,0 0–35,9 0–19,0 0–6,7 0–7,8 0–15,0 

І2 Глухівські 58 302 х  4,0 81,6 10,2 3,5 0 0 0,7 

Min–Max 0–18,9 40,0–100,0 0–56,0 0–15,4 – – 0–10,0 

І3 Глухівські 58 648 х  1,7 77,4 14,0 6,8 0 0 0,1 

Min–Max 0–5,1 0–100,0 0–50,0 0–32,2 – – 0–2,6 

І4 Глухівські 58 200 х  0,7 74,6 14,9 9,8 0 0 0 

Min–Max 0–20,0 66,7–100,0 0–30,0 0–33,3 – – – 

І5 Глухівські 58 186 х  0 81,0 17,0 2,0 0 0 0 

Min–Max – 65,2–90,7 5,0–32,6 0–5,0 – – – 

І6 Глухівські 58 185 х  0 60,3 29,8 9,9 0 0 0 

Min–Max – 36,4–76,9 11,8–40,0 0–36,4 – – – 

4
8
1
 



 

Продовження табл. Ж.1 

Сорт, лінія Вибірка, 

шт. 

Показник Співвідношення статевих типів, % 

МОК ОФМ СОФР ОФП ФП ОМР ПОК 

І7 Глухівські 58 68 х  0 62,5 22,0 14,4 1,1 0 0 

Min–Max – 50,0–75,0 16,7–27,3 8,3–20,4 0–2,3 – – 

І8 Глухівські 58 20 х  0 50,0 50,0 0 0 0 0 

І9 Глухівські 58 24 х  0 41,7 16,7 41,6 0 0 0 

І10 Глухівські 58 104 х  0 42,3 19,2 38,5 0 0 0 

Min–Max – 40,0–44,5 18,5–20,0 37,0–40,0 – – – 

І11 Глухівські 58 47 х  0 40,4 40,4 19,2 0 0 0 

Гляна 370 х  0 83,0 14,0 2,8 0,1 0,1 0 

І1 Гляна 52 х  0 94,2 5,8 0 0 0 0 

Min–Max – 92,5–100,0 0–7,5 – – – – 

І4 Гляна 79 х  0 85,8 10,5 3,7 0 0 0 

Min–Max – 81,6–90,0 6,7–14,3 3,3–4,1 – – – 

Глесія 683 х  0 89,0 9,0 2,0 0 0 0 

І1 Глесія 989 х  0,7 85,0 10,2 3,3 0,6 0 0,2 

Min–Max 0–9,1 35,5–100,0 0–55,0 0–32,2 0–10,0 – 0–7,1 

І2 Глесія 342 х  0,4 94,7 3,9 1,0 0 0 0 

Min–Max 0–2,5 40,0–100,0 0–30,0 0–30,0 – – – 
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Продовження табл. Ж.1 

Сорт, лінія Вибірка, 

шт. 

Показник Співвідношення статевих типів, % 

МОК ОФМ СОФР ОФП ФП ОМР ПОК 

І3 Глесія 319 х  1,0 84,9 12,0 2,1 0 0 0 

Min–Max 0–3,0 64,7–100,0 0–29,4 0–7,4 – – – 

І4 Глесія 140 х  0 84,9 14,4 0,7 0 0 0 

Min–Max – 71,7–100,0 0–26,1 0–2,2 – – – 

І5 Глесія 154 х  0 74,8 19,4 5,8 0 0 0 

Min–Max – 50,8–98,1 1,8–40,7 0–9,5 – – – 

І6 Глесія 24 х  0 83,3 16,7 0 0 0 0 

І7 Глесія 55 х  0 84,3 5,2 10,5 0 0 0 

І8 Глесія 30 х  0 46,7 30,0 23,3 0 0 0 

Миколайчик 184 х  0 67,3 24,8 7,9 0 0 0 

І1 Миколайчик 296 х  0 72,2 20,2 7,6 0 0 0 

  Min–Max – 9,1–90,9 4,6–54,5 0–36,4 – – – 

І2 Миколайчик 71 х  0 91,0 9,0 0 0 0 0 

І3 Миколайчик 20 х  0 100,0 0 0 0 0 0 

І4 Миколайчик 20 х  0 100,0 0 0 0 0 0 

І5 Миколайчик 65 х  0 100,0 0 0 0 0 0 

І6 Миколайчик 25 х  0 96,0 4,0 0 0 0 0 
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Продовження табл. Ж.1 

Сорт, лінія Вибірка, 

шт. 

Показник Співвідношення статевих типів, % 

МОК ОФМ СОФР ОФП ФП ОМР ПОК 

Іоніно 85 х  0 58,8 32,8 8,4 0 0 0 

І1 Іоніно 30 х  0 90,0 10,0 0 0 0 0 

І4 Іоніно 107 х  0 94,0 3,4 2,6 0 0 0 

Min–Max – 91,7–100,0 0–8,3 0–7,7 – – – 

Глухівські 51 125 х  0 81,7 13,8 3,1 0 0 1,4 

І1 Глухівські 51 39 х  0 94,9 2,6 0 0 0 2,5 

І4 Глухівські 51 89 х  0 94,6 3,6 1,8 0 0 0 

Min–Max – 89,3–100,0 0–7,1 0–3,6 – – – 

Глухівські 46 237 х  0 65,3 21,2 10,7 1,6 0,7 0,5 

І1 Глухівські 46 244 х  0,9 58,7 23,7 15,2 1,3 0,2 0 

Min–Max 0–15,4 12,5–100,0 0–42,4 0–71,4 0–5,3 0–3,8 – 

І2 Глухівські 46 78 х  0 68,4 17,1 14,5 0 0 0 

Min–Max – 51,7–85,0 10,0–24,2 5,0–24,1 – – – 

І3 Глухівські 46 38 х  0 89,5 7,9 2,6 0 0 0 

І4 Глухівські 46 20 х  0 90,0 10,0 0 0 0 0 
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Продовження табл. Ж.1 

Сорт, лінія Вибірка, 

шт. 

Показник Співвідношення статевих типів, % 

МОК ОФМ СОФР ОФП ФП ОМР ПОК 

І5 Глухівські 46 47 х  0 98,2 1,8 0 0 0 0 

Min–Max – 96,3–100,0 0–3,7 – – – – 

І6 Глухівські 46 22 х  0 90,9 9,1 0 0 0 0 

Золотоніські 15 982 х  0 65,5 18,4 12,3 2,1 0,3 1,4 

І1 Золотоніські 15 1267 х  5,3 65,4 15,1 12,0 0,4 0,4 1,4 

Min–Max 0–41,7 10,0–100,0 0–60,0 0–60,0 0–7,1 0–10,9 0–15,8 

І2 Золотоніські 15 286 х  1,8 75,7 15,0 6,6 0,7 0 0,2 

Min–Max 0–11,1 16,7–100,0 0–27,8 0–41,7 0–10,7 – 0–5,6 

І3 Золотоніські 15 215 х  0,5 79,2 9,3 11,0 0 0 0 

Min–Max 0–3,0 0–100,0 0–50,0 0–63,6 – – – 

І4 Золотоніські 15 108 х  0 58,1 37,6 3,7 0 0,6 0 

Min–Max – 50,0–85,3 8,8–50,0 0–5,9 – 0–2,9 – 

І5 Золотоніські 15 308 х  0 77,1 16,2 6,7 0 0 0 

Min–Max – 53,4–94,3 5,7–33,3 0–22,2 – – – 

І6 Золотоніські 15 87 х  0 81,3 17,7 1,0 0 0 0 

Min–Max – 72,9–89,7 10,3–25,0 0–2,1 – – – 
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Кінець табл. Ж.1 

Сорт, лінія Вибірка, 

шт. 

Показник Співвідношення статевих типів, % 

МОК ОФМ СОФР ОФП ФП ОМР ПОК 

І7 Золотоніські 15 71 х  0 79,4 15,0 5,6 0 0 0 

Min–Max – 77,3–81,5 7,4–22,7 0–11,1 – – – 

І8 Золотоніські 15 51 х  0 78,4 15,7 5,9 0 0 0 

І9 Золотоніські 15 52 х  0 50,0 11,5 38,5 0 0 0 

І10 Золотоніські 15 80 х  0 53,8 6,2 40,0 0 0 0 

Min–Max – 52,5–55,0 5,0–7,5 40,0–40,0 – – – 

І11 Золотоніські 15 86 х  0 48,2 41,0 10,8 0 0 0 

Min–Max – 39,2–57,1 39,2–42,9 0–21,6 – – – 

Ніка 85 х  0 70,8 17,4 9,3 2,5 0 0 

І1 Ніка 100 х  6,5 56,7 31,2 5,6 0 0 0 

Min–Max 0–13,0 48,2–65,2 21,7–40,7 0–11,1 – – – 

І1 Ніка 76 х  0 77,1 14,0 8,9 0 0 0 

Min–Max – 64,3–90,0 10,0–17,9 0–17,8 – – – 

 

 

 

 

4
8
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Таблиця Ж.2 – Спектр (форма) і частота прояву змінених ознак, викликаних 

самозапиленням сортів Глухівські 58, Золотоніські 15 (середнє, 2009–2013 рр., 

N = 6373 і N = 4233) і Глесія (середнє, 2011–2015 рр., N = 2894) 

№ 

пор. 
Спектр (форма) змінених ознак 

Середня 

частота 

прояву, % 

Максимальна 

частота 

прояву, % 

1. Рослини з відмиранням точки росту 0,03 0,96 

2. Рослини з відмиранням точки росту і 

наступним омолодженням 

0,11 1,00 

3. Роздвоєння суцвіття 0,08 0,68 

4. Розтроєння суцвіття 0,05 0,66 

5. Рослини з дуже щільним суцвіттям 0,03 0,66 

6. Розлоге суцвіття 0,01 0,38 

7. Відсутність залистяності суцвіття >0,01 0,09 

8. Суцвіття з великими проміжками з 

відсутністю квіток 

0,01 0,27 

9. Хаотичне розміщення гілочок різних 

порядків у суцвітті 

0,04 0,55 

10. Кільчасте розміщення гілочок у суцвітті 0,01 0,20 

11. Загинання суцвіття донизу 0,01 0,19 

12. Фасціація стебла 0,07 0,66 

13. Роздвоєння стебла 0,07 1,32 

14. Трилисті стеблові вузли 0,01 0,44 

15. Деформація листків 0,11 1,32 

16. Жіноча стерильність 0,02 0,59 

17. Чоловіча стерильність 0,12 1,67 

18. Рослини з інтерсексуальними квітками 0,01 0,30 

19. Безстатеві рослини 0,02 0,38 

20. Карликовість рослин 0,24 3,42 
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Таблиця Ж.3 – Мінливість морфологічних ознак syn-1–syn-3 (середнє, 2014–

2018 рр.) 

Варіант Загальна  

довжина, см 

Технічна 

довжина, см 

Діаметр 

стебла, мм 

х  ± s х  V, % х  ± s х  V, % х  ± s х  V, % 

Гляна, ст. 223,6 ± 4,34 8,5 175,4 ± 3,09 10,2 8,82 ± 0,308 15,4 

Глухівські 58 

Вихідна форма 223,9 ± 4,57 9,1 170,4 ± 4,42 11,6 8,82 ± 0,332 17,5 

syn-1 264,4 ± 6,56*** 8,0 224,0 ± 4,59*** 6,5 10,38 ± 0,502* 15,0 

Вихідна форма 207,8 ± 3,96 8,6 178,1 ± 3,64 9,0 7,84 ± 0,280 15,7 

syn-2 223,3 ± 3,72** 7,4 192,7 ± 2,43*** 5,6 8,35 ± 0,280 14,8 

Вихідна форма 212,9 ± 6,02 11,0 167,3 ± 6,58 15,2 7,37 ± 0,442 23,2 

syn-3 264,0 ± 4,02*** 5,9 203,9 ± 5,38*** 10,2 9,18 ± 0,323*** 13,6 

Глесія 

Вихідна форма 234,4 ± 4,28 8,2 188,3 ± 3,46 8,3 9,31 ± 0,278 13,6 

syn-1 266,0 ± 5,06*** 6,0 209,3 ± 4,62*** 7,0 11,20 ± 0,328*** 9,3 

Вихідна форма 205,0 ± 2,76 6,1 177,0 ± 2,71 6,9 8,14 ± 0,255 14,3 

syn-2 219,8 ± 4,48** 9,2 179,9 ± 3,56 8,8 8,42 ± 0,276 14,8 

Вихідна форма 234,0 ± 3,84 7,3 167,0 ± 3,13 8,4 8,76 ± 0,288 14,7 

syn-3 245,8 ± 4,29* 7,8 167,2 ± 2,84 7,6 9,62 ± 0,386 17,9 

Золотоніські 15 

Вихідна форма 256,8 ± 5,18 9,0 208,1 ± 4,20 9,2 9,02 ± 0,322 16,0 

syn-1 242,8 ± 4,44* 5,8 192,8 ± 6,09* 10,0 9,43 ± 0,356 11,7 

Вихідна форма 213,4 ± 3,58 7,2 182,2 ± 3,50 10,1 8,34 ± 0,366 19,2 

syn-2 184,2 ± 2,76*** 6,6 151,3 ± 1,72*** 5,0 7,60 ± 0,271 15,8 

Вихідна форма 232,8 ± 5,29 10,2 168,4 ± 4,56 12,1 8,00 ± 0,385 21,5 

syn-3 243,5 ± 3,62 5,8 165,0 ± 5,57 13,1 8,33 ± 0,377 17,5 

Примітка. * – Р < 0,01, ** – Р < 0,01, *** – Р < 0,001 (між синтетичними 

популяціями та вихідними формами). 
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Таблиця Ж.4 – Мінливість ознак волокнистості syn-1–syn-3 (середнє, 2014–

2018 рр.) 

Варіант Маса 

стебла, г 

Маса 

волокна, г 

Вміст 

волокна, % 

х  ± s х  V, % х  ± s х  V, % х  ± s х  V, % 

Гляна, ст. 16,00 ± 1,281 34,1 5,14 ± 0,337 29,9 32,80 ± 1,032 13,6 

Глухівські 58 

Вихідна форма 17,84 ± 1,284 34,6 5,62 ± 0,412 40,7 32,70 ± 0,616 7,7 

syn-1 20,02 ± 2,188 34,0 6,10 ± 0,602 30,8 31,02 ± 0,984 10,1 

Вихідна форма 11,54 ± 0,953 35,2 4,03 ± 0,207 33,0 35,02 ± 0,593 7,4 

syn-2 12,97 ± 0,827 28,8 4,58 ± 0,251 29,6 35,32 ± 0,554 7,2 

Вихідна форма 16,74 ± 1,824 42,2 5,49 ± 0,608 42,9 32,72 ± 0,413 4,9 

syn-3 18,23 ± 1,214 25,8 6,05 ± 0,371 23,7 33,53 ± 0,712 8,9 

Глесія 

Вихідна форма 15,84 ± 0,934 27,9 5,30 ± 0,360 36,2 34,92 ± 0,593 7,1 

syn-1 24,54 ± 1,782*** 24,4 8,53 ± 0,746*** 28,5 34,88 ± 1,047 9,5 

Вихідна форма 11,65 ± 0,913 35,7 4,14 ± 0,361 42,5 35,67 ± 0,776 9,4 

syn-2 15,16 ± 1,042** 32,0 5,47 ± 0,396** 26,2 36,12 ± 0,353 4,4 

Вихідна форма 16,72 ± 0,946 25,3 5,28 ± 0,314 26,5 31,60 ± 0,466 6,6 

syn-3 17,26 ± 1,333 34,6 5,54 ± 0,437 35,3 32,08 ± 0,429 6,0 

Золотоніські 15 

Вихідна форма 19,87 ± 1,328 31,8 5,76 ± 0,443 36,9 29,72 ± 1,095 15,0 

syn-1 19,08 ± 1,546 26,2 6,36 ± 0,484 24,6 33,72 ± 0,769* 7,1 

Вихідна форма 20,81 ± 1,554 32,4 6,46 ± 0,454 29,8 31,00 ± 0,691 10,0 

syn-2 10,48 ± 0,750*** 27,1 3,84 ± 0,072*** 12,6 37,24 ± 0,366*** 4,2 

Вихідна форма 19,76 ± 2,245 50,8 5,66 ± 0,698 55,1 28,26 ± 0,481 7,6 

syn-3 16,86 ± 1,725 39,6 5,60 ± 0,611 42,3 32,96 ± 0,825*** 9,7 

Примітка. * – Р < 0,01, ** – Р < 0,01, *** – Р < 0,001 (між синтетичними 

популяціями та вихідними формами). 
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Таблиця Ж.5 – Статева структура syn-1–syn-3 (середнє, 2014–2018 рр.) 

Варіант Статеві типи, % 

ОФМ СОФР ОФП ФП ПОК 

Глухівські 58 

Вихідна форма 88,9 7,4 3,7 0 0 

syn-1 98,2 1,8 0 0 0 

Вихідна форма 67,2 27,9 4,9 0 0 

syn-2 97,4 1,3 1,3 0 0 

Вихідна форма 95,2 4,8 0 0 0 

syn-3 95,8 4,2 0 0 0 

Глесія 

Вихідна форма 88,4 8,3 3,3 0 0 

syn-1 97,7 2,3 0 0 0 

Вихідна форма 70,0 25,0 5,0 0 0 

syn-2 100,0 0 0 0 0 

Вихідна форма 95,2 4,8 0 0 0 

syn-3 95,6 4,3 0 0 0 

Золотоніські 15 

Вихідна форма 74,6 15,9 6,3 3,2 0 

syn-1 85,9 9,9 2,8 1,4 0 

Вихідна форма 55,4 32,3 10,8 1,5 0 

syn-2 92,5 6,3 1,2 0 0 

Вихідна форма 34,8 39,1 8,7 8,7 8,7 

syn-3 85,7 7,1 7,1 0 0 

 

 

 

 



 

Додаток И 

Окремі експериментальні дані з дослідження рівня прояву та успадкування селекційних ознак у гібридів конопель, 

створених на основі самозапилених ліній 

 

Таблиця И.1 – Рівень прояву селекційних ознак у сортолінійних, лінійносортових і міжлінійних гібридів F1 

(середнє, 2013–2015 рр.) 
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0
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н
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Гляна, стандарт х  225,4 178,0 8,36 12,96 4,50 34,33 5,98 17,9 

Глухівські 58 х  220,5 174,8 9,15 14,84 5,02 34,28 5,50 16,5 

Глесія х  210,0 174,2 8,45 12,40 4,35 34,78 5,76 17,5 

Золотоніські 15 х  213,2 183,6 8,40 15,36 4,98 32,34 3,64 15,9 

1. Глесія / І5–І6 Глухівські 58 х  199,8 169,3 7,78 11,34 4,14 36,73 2,66 15,5 

Min–

Max 

180,0–

214,4 

151,3–

180,0 

6,70–

8,32 

8,72–

13,68 

2,98–

4,60 

33,62–

38,18 

2,00–

3,94 

14,8–

16,8 

2. І5–І6 Глухівські 58 / Глесія х  207,4 170,4 8,40 13,77 4,56 33,20 4,18 17,2 

Min–

Max 

167,0–

254,6 

139,3–

208,8 

7,76–

9,11 

13,15–

15,28 

4,26–

5,10 

32,40–

34,64 

3,16–

6,74 

15,2–

18,8 

3. Глухівські 58 / І3–І4 Глесія х  222,6 185,0 8,30 12,74 4,29 33,78 4,62 16,7 

Min–

Max 

183,4–

267,0 

156,0–

211,3 

7,04–

10,82 

9,34–

19,78 

3,08–

6,69 

32,80–

35,12 

3,08–

7,12 

14,8–

18,6 
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Продовження табл. И.1 

Вихідні сорти та гібриди 
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4. І3–І4 Глесія / Глухівські 58 х  226,6 189,0 8,10 12,08 4,07 33,76 3,28 16,6 

Min–

Max 

186,4–

274,5 

167,6–

216,4 

6,82–

10,50 

9,45–

18,60 

3,28–

6,12 

32,38–

34,98 

0,02–

10,02 

13,6–

18,4 

5. І3–І6 Глухівські 58 / І3–І4 Глесія х  242,5 203,0 8,90 16,00 4,70 30,69 4,36 17,4 

Min–

Max 

173,2–

288,8 

159,6–

235,0 

6,22–

11,20 

6,84–

23,84 

2,41–

7,20 

27,50–

35,22 

0,40–

9,36 

16,5–

18,2 

6. І3–І4 Глесія / І3–І6 Глухівські 58 х  239,6 192,7 9,05 18,08 5,42 29,93 5,65 17,8 

Min–

Max 

196,2–

270,2 

177,1–

217,9 

7,46–

10,10 

10,36–

23,88 

3,00–

7,27 

29,16–

30,62 

1,98–

9,67 

16,8–

18,3 

7. Глесія / І5–І6 Золотоніські 15 х  213,4 175,5 8,22 12,56 4,56 36,58 6,72 17,5 

Min–

Max 

152,3–

258,2 

133,6–

204,8 

6,25–

10,78 

6,78–

19,74 

2,53–

7,15 

35,06–

38,78 

1,30–

11,34 

15,4–

19,0 

8. І5–І6 Золотоніські 15 / Глесія х  230,2 191,7 9,45 15,94 5,66 36,80 4,95 17,6 

Min–

Max 

181,8–

278,5 

165,2–

218,2 

7,38–

11,52 

9,34–

22,53 

3,48–

7,83 

35,01–

38,58 

0,88–

9,02 

17,0–

18,1 

9. Золотоніські 15 / І3–І4 Глесія х  241,6 199,9 9,75 17,36 5,97 34,28 5,44 16,7 

Min–

Max 

193,7–

279,0 

174,0–

218,6 

6,34–

11,88 

7,44–

22,55 

2,60–

7,90 

31,62–

35,03 

1,35–

9,00 

14,6–

17,6 
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Кінець табл. И.1 

Вихідні сорти та гібриди 
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10. І3–І4 Глесія / Золотоніські 15 х  252,1 205,8 9,21 16,12 5,38 33,20 5,54 15,3 

Min–

Max 

194,2–

290,1 

172,0–

235,8 

6,56–

10,66 

8,67–

19,39 

2,95–

6,64 

31,40–

34,02 

2,17–

9,51 

14,4–

16,1 

11. І3–І6 Золотоніські 15 / І3–І4 Глесія х  239,3 178,9 10,38 21,11 6,66 32,76 9,09 15,9 

Min–

Max 

195,0–

273,3 

160,5–

196,6 

8,98–

11,73 

15,20–

30,40 

5,26–

8,83 

29,52–

34,84 

3,02–

18,9 

14,4–

18,0 

12. І3–І4 Глесія / І3–І6 Золотоніські 15 х  226,7 178,4 8,99 16,06 5,20 32,71 5,41 17,7 

Min–

Max 

169,1–

247,0 

139,2–

206,8 

7,08–

11,64 

9,46–

25,98 

3,31–

8,24 

30,98–

34,99 

2,50–

10,10 

16,8–

18,6 

НІР 05 11,2 8,8 0,52 1,98 0,54 1,48 1,14 0,64 
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Таблиця И.2 – Величина гіпотетичного та істинного гетерозису у сортолінійних, лінійносортових і міжлінійних 

гібридів F1 (Min–Max, 2013–2015 рр.) 

№
 г

іб
р

и
д

у
 Гетерозис за ознаками 

загальна 

довжина 

технічна 

довжина 

діаметр 

стебла 

маса 

стебла 

маса 

волокна 

вміст 

волокна 

маса 

насіння 

маса 1000 

насінин 

гіп. іст. гіп. іст. гіп. іст. гіп. іст. гіп. іст. гіп. іст. гіп. іст. гіп. іст. 

1 0– 

6,7 

0–

6,3 

0– 

6,6 

0– 

6,3 

0– 

3,0 

0– 

2,5 

0–

19,4 

0–

11,2 

0–

22,0 

0–

15,3 

3,5–

13,8 

0,2–

11,9 

0–

25,5 

0– 

8,2 

0– 

0,6 

0– 

0,0 

2 0–

14,5 

0–

10,2 

0–

14,5 

0–

11,1 

5,4–

8,7 

2,0–

8,5 

6,0–

44,5 

0,4–

37,6 

0–

33,4 

0–

27,6 

0 0 0–

87,2 

0–

34,8 

0–

12,6 

0– 

9,3 

3 0– 

5,0 

0–

4,2 

0– 

5,6 

0– 

5,1 

0– 

5,4 

0– 

0,3 

0–

12,3 

0 0–

15,9 

0 0– 

4,6 

0– 

3,2 

0–

72,9 

0–

46,6 

0– 

9,4 

0– 

6,9 

4 0–

10,6 

0–

7,4 

0– 

6,8 

0– 

6,6 

0–

22,1 

0–

11,9 

0–

42,8 

0–

29,9 

0–

39,3 

0–

32,5 

0– 

3,6 

0– 

3,0 

0–

71,6 

0–

48,7 

0– 

6,4 

0– 

2,2 

5 0–

21,0 

0–

14,2 

0,1–

27,0 

0–

25,8 

0–

22,1 

0–

21,5 

0–

36,4 

0–

33,9 

0–

48,3 

0–

46,9 

0– 

9,2 

0– 

8,2 

0–

14,1 

0–

11,4 

0,6–

8,0 

0– 

7,0 

6 4,1–

12,0 

2,4–

4,2 

5,5–

11,5 

0,1–

11,3 

7,2–

11,0 

0– 

9,5 

14,4–

42,0 

0–

12,8 

7,9–

37,2 

0–

22,4 

0– 

8,0 

0– 

7,0 

0–

17,9 

0–

15,1 

1,1–

8,6 

0,6–

7,6 
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Кінець табл. И.2 
№

 г
іб

р
и

д
у
 Гетерозис за ознаками 

загальна 

довжина 

технічна 

довжина 

діаметр 

стебла 

маса 

стебла 

маса 

волокна 

вміст 

волокна 

маса 

насіння 

маса 1000 

насінин 

гіп. іст. гіп. іст. гіп. іст. гіп. іст. гіп. іст. гіп. іст. гіп. іст. гіп. іст. 

7 0–

18,7 

0–

11,2 

2,9–

22,5 

0– 

9,9 

0–

14,4 

0– 

4,2 

0–

41,0 

0–

19,9 

0–

47,1 

0–

21,4 

1,7–

12,3 

0–

10,5 

0–

80,3 

0–

14,3 

0– 

9,2 

0– 

4,4 

8 0–

19,4 

0–

7,8 

2,0–

17,3 

0– 

6,8 

0,1–

23,3 

0–

13,2 

0–

56,2 

0–

30,2 

3,3–

61,9 

2,6–

34,1 

4,6–

15,1 

3,7–

10,1 

0–

45,8 

0 5,8–

11,1 

0– 

9,0 

9 4,1–

14,0 

0–

12,9 

6,8–

17,7 

4,1–

14,3 

0–

31,8 

0–

24,9 

0–

78,0 

0–

46,0 

0–

69,0 

0–

44,5 

0– 

7,8 

0– 

6,3 

0–

92,1 

0–

67,6 

0–

18,9 

0–

17,3 

10 4,7–

23,7 

0–

17,4 

6,3–

15,0 

0–

12,0 

0–

28,9 

0–

20,4 

0–

63,0 

0–

31,5 

0–

65,9 

0–

38,0 

0– 

3,9 

0– 

0,1 

0–

133,3 

0–

118,4 

0– 

1,2 

0– 

0,6 

11 0– 

7,4 

0–

5,1 

0– 

1,6 

0– 

1,1 

3,7–

27,9 

0–

23,0 

4,6–

61,2 

0–

43,4 

5,6–

73,0 

0–

55,2 

0– 

8,2 

0– 

7,4 

0–

220,3 

0–

155,4 

0– 

4,0 

0– 

2,3 

12 0–

21,5 

0–

12,0 

0–

20,4 

0– 

8,4 

0–

57,5 

0–

51,5 

0–

140,8 

0–

114,9 

0–

159,6 

0–

146,7 

0– 

5,1 

0– 

2,9 

0–

124,1 

0–

111,3 

0–

14,1 

0– 

8,1 

Примітки: 

1. Номер гібриду тотожний з номером гібриду в табл. И.1. 

2. Гіп. – гіпотетичний гетерозис, іст. – істинний гетерозис.  
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Таблиця И.3 – Мінливість морфологічних ознак міжлінійних гібридів F2 і F3 у порівнянні сортом-стандартом Гляна 

Вихідні форми (сорти) та гібриди Ознаки 

загальна довжина, см технічна довжина, см діаметр стебла, мм 

х  ± s х  V, % х  ± s х  V, % х  ± s х  V, % 

F2 (середнє, 2014 і 2016 рр.) 

Гляна, стандарт 235,8 ± 4,86   9,0 181,3 ± 4,63 11,4   9,14 ± 0,313 15,4 

І3–І4 Глесія / І3–І6 Глухівські 58 273,2 ± 2,80   4,6 214,8 ± 3,62   7,5 10,45 ± 0,286 12,2 

І3–І6 Глухівські 58 / І3–І4 Глесія 273,2 ± 3,76   6,2 222,0 ± 3,18   6,4 10,67 ± 0,522 22,2 

І3–І6 Золотоніські 15 / І3–І4 Глесія 273,8 ± 5,88   9,2 212,0 ± 4,66   9,5 11,06 ± 0,356 13,9 

І3–І4 Глесія / І3–І6 Золотоніські 15 272,8 ± 7,40 10,0 205,3 ± 4,60 10,1 10,59 ± 0,420 17,7 

НІР 05   15,0    14,0    0,66  

F3 (середнє, 2015 і 2017 рр.) 

Гляна, стандарт 205,4 ± 3,20   7,0 170,4 ± 3,32   8,7 7,60 ± 0,230 13,5 

І3–І4 Глесія / І3–І6 Глухівські 58 210,3 ± 3,15   6,6 175,2 ± 3,06   7,7 7,70 ± 0,246 13,9 

І3–І6 Глухівські 58 / І3–І4 Глесія 203,7 ± 3,31   7,2 171,6 ± 3,00   7,8 8,04 ± 0,248 13,6 

І3–І6 Золотоніські 15 / І3–І4 Глесія 217,2 ± 3,85   7,9 195,3 ± 3,90   8,9 6,87 ± 0,240 15,6 

І3–І4 Глесія / І3–І6 Золотоніські 15 212,5 ± 6,18 13,5 168,9 ± 5,21 13,8 7,94 ± 0,291 14,1 

НІР 05     4,9      9,8  0,41  
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Таблиця И.4 – Рівень прояву ознак волокнистості та насіннєвої продуктивності міжлінійних гібридів F2 і F3 у 

порівнянні сортом-стандартом Гляна 

Вихідні форми (сорти) та гібриди Ознаки 

маса 

стебла, г 

маса 

волокна, г 

вміст 

волокна, % 

маса 

насіння, г 

маса 1000 

насінин, г 

F2 (середнє, 2014 і 2016 рр.) 

Гляна, стандарт 18,54 5,66 27,28 10,02 18,8 

І3–І4 Глесія / І3–І6 Глухівські 58 22,38 7,61 33,46 14,62 18,9 

І3–І6 Глухівські 58 / І3–І4 Глесія 22,88 7,46 32,30 10,76 18,6 

І3–І6 Золотоніські 15 / І3–І4 Глесія 24,06 8,74 35,64 10,70 16,1 

І3–І4 Глесія / І3–І6 Золотоніські 15 24,85 8,72 35,30 12,68 19,0 

НІР 05   2,19 1,13   3,03   1,69   1,1 

F3 (середнє, 2015 і 2017 рр.) 

Гляна, стандарт 11,06 3,72 34,00 3,42 18,2 

І3–І4 Глесія / І3–І6 Глухівські 58 11,44 3,82 33,58 4,39 17,1 

І3–І6 Глухівські 58 / І3–І4 Глесія 12,78 4,54 35,69 4,54 17,9 

І3–І6 Золотоніські 15 / І3–І4 Глесія 10,28 3,45 33,56 4,84 15,2 

І3–І4 Глесія / І3–І6 Золотоніські 15 10,89 3,21 29,48 5,91 15,6 

НІР 05   0,84 0,45   2,05 0,80   1,2 
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Таблиця И.5 – Мінливість кількісних ознак міжлінійного гібриду F1 І3 Глесія / І3–І5 Золотоніські 15 (чисельник) і F2 

(знаменник) (2013–2014 рр.) 

Ознака 
Статистичний показник 

х  ± s х  Max Min Mo Me s V A E 

Загальна довжина, см 239,2 ± 2,62 

246,0 ± 4,79 

260 

287 

220 

210 

232,28 

233,65 

240 

246 

11,702 

21,437 

4,9 

8,7 

0,2 

0,2 

–0,8 

–0,7 

Технічна довжина, см 192,3 ± 5,13 

208,4 ± 5,24 

225 

250 

145 

145 

200,28 

215,54 

197,5 

210 

22,933 

23,437 

11,9 

11,2 

–0,6 

–0,9 

–0,5 

  1,9 

Діаметр стебла, мм 8,24 ± 0,289 

8,43 ± 0,373 

11,5 

12,2 

6,3 

6,5 

7,65 

7,81 

7,9 

8,3 

1,294 

1,666 

15,7 

19,8 

1,2 

0,6 

  1,5 

–0,4 

Маса стебла, г 12,65 ± 0,998 

13,46 ± 1,145 

24,7 

25,4 

7,8 

6,3 

11,04 

10,92 

11,9 

12,05 

4,463 

5,120 

35,3 

38,0 

1,4 

1,1 

2,2 

0,5 

Маса волокна, г 4,16 ± 0,343 

4,92 ± 0,433 

8,3 

9,6 

2,6 

2,3 

3,48 

3,98 

3,7 

4,25 

1,534 

1,937 

36,9 

39,4 

1,5 

1,1 

1,9 

0,5 

Вміст волокна, % 32,84 ± 0,552 

36,43 ± 0,607 

37,2 

41,6 

28,3 

32,7 

33,08 

34,75 

32,95 

35,55 

2,470 

2,713 

7,5 

7,4 

–0,3 

  0,4 

–0,5 

–1,1 

Маса насіння, г 2,92 ± 0,114 

2,90 ± 0,112 

3,8 

3,9 

28,3 

32,7 

2,0 

1,9 

2,90 

2,83 

0,511 

0,501 

17,5 

17,3 

–0,1 

  0,0 

–0,6 

  0,6 
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Таблиця И.6 – Мінливість кількісних ознак міжлінійного гібриду F1 І3–І5 Золотоніські 15 / І3 Глесія (чисельник) і F2 

(знаменник) (2013–2014 рр.) 

Ознака 
Статистичний показник 

х  ± s х  Max Min Mo Me s V A E 

Загальна довжина, см 249,6 ± 3,88 

253,8 ± 6,75 

285 

315 

222 

203 

243,77 

250,29 

245 

257 

17,367 

30,203 

7,0 

11,9 

0,7 

0,3 

–0,1 

–0,3 

Технічна довжина, см 196,6 ± 3,13 

202,5 ± 5,83 

220 

256 

160 

163 

200,69 

223,69 

200 

197,5 

13,990 

26,088 

7,1 

12,9 

–0,8 

  0,3 

  1,0 

–0,8 

Діаметр стебла, мм 10,44 ± 0,404 

9,34 ± 0,353 

14,5 

12,4 

7,1 

7,0 

10,51 

8,51 

10,2 

9,25 

1,805 

1,579 

17,3 

16,9 

0,4 

0,4 

  0,7 

–0,9 

Маса стебла, г 17,74 ± 1,295 

16,32 ± 1,114 

30,7 

24,6 

9,8 

8,6 

14,45 

12,90 

16,35 

16,45 

5,793 

4,981 

32,6 

30,5 

0,8 

0,0 

–0,0 

–1,4 

Маса волокна, г 5,90 ± 0,397 

5,47 ± 0,396 

9,6 

9,2 

3,6 

3,0 

5,15 

5,14 

5,4 

5,3 

1,775 

1,773 

30,1 

32,4 

1,0 

0,6 

  0,2 

–0,2 

Вміст волокна, % 33,92 ± 1,056 

33,54 ± 0,652 

40,4 

39,7 

23,2 

29,1 

35,24 

31,95 

35,0 

32,6 

4,722 

2,918 

13,9 

8,7 

–1,2 

  0,8 

  1,2 

–0,1 

Маса насіння, г 5,36 ± 0,246 

6,42 ± 0,244 

7,5 

8,4 

2,5 

4,0 

5,15 

6,68 

5,30 

6,50 

1,101 

1,090 

20,5 

17,0 

–0,6 

–0,4 

  2,4 

–0,7 
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Таблиця И.7 – Статева структура сортолінійних, лінійносортових та міжлінійних гібридів F1 у порівнянні з 

вихідними сортами (середнє, 2013–2015 рр.) 

Вихідний сорт, гібрид 
Вибірка, 

шт. 
Показник 

Співвідношення статевих типів, % 

ОФМ СОФР ОФП ФП ОМР ПОК 

Гляна, стандарт 191 х  90,0 7,2 2,3 0 0,5 0 

Глухівські 58 82 х  73,1 18,2 7,6 1,1 0 0 

Глесія 200 х  81,4 13,1 5,5 0 0 0 

Золотоніські 15 93 х  46,3 33,7 20,0 0 0 0 

Глесія / І5–І6 Глухівські 58 169 х  46,5 36,2 12,2 4,7 0 0,4 

Min–Max 28,1–90,7 9,3–44,4 0–18,8 0–9,4 0 0–3,7 

І5–І6 Глухівські 58 / Глесія 137 х  83,1 14,9 2,0 0 0 0 

Min–Max 75,0–96,4 3,6–18,8 0–6,2 0 0 0 

Глухівські 58 / І3–І4 Глесія 218 х  80,5 14,2 4,3 1,0 0 0 

Min–Max 55,9–90,0 7,7–28,6 0–17,6 0–7,7 0 0 

І3–І4 Глесія / Глухівські 58 291 х  76,6 19,3 3,7 0,4 0 0 

Min–Max 48,0–100,0 0–48,0 0–9,5 0–2,2 0 0 

І3–І6 Глухівські 58 / І3–І4 Глесія 121 х  81,5 13,6 4,9 0 0 0 

Min–Max 62,5–100,0 0–26,1 0–12,5 0 0 0 
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Кінець табл. И.7 

Вихідний сорт, гібрид 
Вибірка, 

шт. 
Показник 

Співвідношення статевих типів, % 

ОФМ СОФР ОФП ФП ОМР ПОК 

І3–І4 Глесія / І3–І6 Глухівські 58 107 х  
Min–Max 

83,6 12,9 3,5 0 0 0 

70,7–96,7 3,3–24,4 0–5,6 0 0 0 

Глесія / І5–І6 Золотоніські 15 248 х  
Min–Max 

94,2 5,2 0,6 0 0 0 

85,1–100,0 0–12,8 0–2,4 0 0 0 

І5–І6 Золотоніські 15 / Глесія 103 х  
Min–Max 

76,4 23,6 0 0 0 0 

60,0–95,4 4,5–40,0 0 0 0 0 

Золотоніські 15 / І3–І4 Глесія 150 х  
Min–Max 

69,1 27,6 3,3 0 0 0 

44,7–81,2 18,8–44,7 0–10,6 0 0 0 

І3–І4 Глесія / Золотоніські 15 224 х  
Min–Max 

77,5 20,3 2,2 0 0 0 

50,0–100,0 0–42,8 0–10,0 0 0 0 

І3–І6 Золотоніські 15 / І3–І4 Глесія 132 х  
Min–Max 

89,6 10,4 0 0 0 0 

81,4–100,0 0–18,6 0 0 0 0 

І3–І4 Глесія / І3–І6 Золотоніські 15 269 х  
Min–Max 

91,5 7,4 1,1 0 0 0 

81,6–100,0 0–14,3 0–4,1 0 0 0 
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Таблиця И.8 – Мінливість морфологічних ознак лінійносортових і міжсортових гібридів конопель F1–F3 

Гібриди та сорт-стандарт 

Ознаки 

загальна довжина, см технічна довжина, см діаметр стебла, мм 

х  ± s х  V, % х  ± s х  V, % х  ± s х  V, % 

2016 р. 

Гляна, стандарт 234,4 ± 7,37 14,1 178,2 ± 3,46   8,7   9,66 ± 0,430 19,9 

F1 І6 Глухівські 58 / Глухівські 51 216,0 ± 5,50   8,0 181,9 ± 2,56   4,4   8,66 ± 0,351 12,8 

F1 І4 Глесія / Глухівські 51 272,6 ± 6,40   7,5 209,4 ± 4,06   6,2 11,43 ± 0,476 13,2 

F1 І6 Золотоніські 15 / Глухівські 51 298,7 ± 6,89   7,2 220,7 ± 5,02   7,2 15,36 ± 0,531 11,0 

F1 Глухівські 58 / Глухівські 51 237,3 ± 5,12   6,8 193,0 ± 4,24   7,0   9,67 ± 0,504 16,4 

F1 Глесія / Глухівські 51 271,8 ± 5,90   6,8 195,3 ± 5,59   9,0 12,02 ± 0,462 12,1 

F1 Золотоніські 15 / Глухівські 51 276,6 ± 5,10   5,8 218,4 ± 5,43   8,0 12,00 ± 0,624 16,4 

НІР05   25,1    14,5    1,90  

2017 р. 

Гляна, стандарт 229,8 ± 3,68   7,2 195,6 ± 4,16   9,5   8,08 ± 0,250 13,8 

F2 І6 Глухівські 58 / Глухівські 51 226,9 ± 3,80   7,5 188,2 ± 3,43   8,1   8,31 ± 0,359 19,3 

F2 І4 Глесія / Глухівські 51 246,2 ± 3,41   6,2 197,6 ± 4,80 10,9   9,12 ± 0,236 11,6 

F2 І6 Золотоніські 15 / Глухівські 51 248,2 ± 2,77   5,0 208,7 ± 4,15 15,3 14,85 ± 0,988 30,5 

F2 Глухівські 58 / Глухівські 51 233,6 ± 3,46   6,6 188,2 ± 2,94   7,0   8,53 ± 0,316 16,5 

F2 Глесія / Глухівські 51 250,4 ± 4,20   7,5 194,2 ± 2,98   6,8   8,81 ± 0,265 13,4 

F2 Золотоніські 15 / Глухівські 51 239,0 ± 2,78   5,2 208,6 ± 2,98   6,4   8,55 ± 0,237 12,4 

НІР05     7,4      6,7    1,88  
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Кінець табл. И.8 

Гібриди та сорт-стандарт 

Ознаки 

загальна довжина, см технічна довжина, см діаметр стебла, мм 

х  ± s х  V, % х  ± s х  V, % х  ± s х  V, % 

2018 р. 

Гляна, стандарт 212,4 ± 4,73 10,0 146,0 ± 3,90 11,9   7,35 ± 0,370 22,5 

F3 І6 Глухівські 58 / Глухівські 51 251,9 ± 5,89   9,1 181,6 ± 5,26 11,2   8,87 ± 0,358 15,6 

F3 І4 Глесія / Глухівські 51 261,4 ± 5,82 10,0 188,9 ± 7,26 17,2   9,03 ± 0,381 18,9 

F3 І6 Золотоніські 15 / Глухівські 51 266,3 ± 5,35   7,8 199,9 ± 4,63   9,0   9,11 ± 0,471 20,0 

F3 Глухівські 58 / Глухівські 51 229,8 ± 5,82 11,3 150,7 ± 4,67 13,9   7,94 ± 0,405 22,8 

F3 Глесія / Глухівські 51 236,7 ± 8,17 15,4 161,8 ± 6,38 17,6   8,28 ± 0,644 34,8 

F3 Золотоніські 15 / Глухівські 51 237,2 ± 4,59   8,6 164,2 ± 4,50 12,3   7,88 ± 0,368 20,9 

НІР05   24,7    26,4    0,88  
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Таблиця И.9 – Мінливість ознак волокнистості та насіннєвої продуктивності лінійносортових і міжсортових 

гібридів конопель F1–F3 

Гібриди та сорт-стандарт 

Ознаки 

маса стебла, г маса 

волокна, г 

вміст 

волокна, % 

маса 

насіння, г 

маса 1000 

насінин, г х  ± s х  V, % 

2016 р. 

Гляна, стандарт 19,69 ± 1,749 39,7   4,90 24,88 14,68 20,0 

F1 І6 Глухівські 58 / Глухівські 51 12,84 ± 1,174 28,9   3,59 28,22   4,08 20,8 

F1 І4 Глесія / Глухівські 51 24,72 ± 1,978 25,5   9,72 27,18 13,24 21,6 

F1 І6 Золотоніські 15 / Глухівські 51 50,54 ± 2,916 18,2 15,48 30,73 26,72 18,2 

F1 Глухівські 58 / Глухівські 51 15,98 ± 1,418 27,6   5,27 33,00   8,90 20,2 

F1 Глесія / Глухівські 51 27,86 ± 2,200 25,2   8,36 30,20 16,96 19,8 

F1 Золотоніські 15 / Глухівські 51 33,34 ± 2,767 25,0   8,50 24,82 13,10 17,9 

НІР05 10,89    3,42   2,62   6,01   1,10 

2017 р. 

Гляна, стандарт 13,42 ± 1,039 34,6 4,20 31,29   4,85 18,26 

F2 І6 Глухівські 58 / Глухівські 51 12,68 ± 1,426 50,3 4,25 33,52   4,94 15,36 

F2 І4 Глесія / Глухівські 51 15,27 ± 0,744 21,8 4,21 34,12 15,03 18,58 

F2 І6 Золотоніські 15 / Глухівські 51 14,85 ± 0,988 30,5 5,12 34,48 15,14 15,74 

F2 Глухівські 58 / Глухівські 51 13,16 ± 1,080 36,7 4,27 32,45   5,03 16,48 

F2 Глесія / Глухівські 51 12,80 ± 0,985 34,4 4,29 33,52   8,33 16,04 

F2 Золотоніські 15 / Глухівські 51 13,71 ± 0,711 23,2 4,62 33,70 12,78 16,34 

НІР05   1,31  0,44   1,42   6,26   1,63 
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Кінець табл. И.9 

Гібриди та сорт-стандарт 

Ознаки 

маса стебла, г маса 

волокна, г 

вміст 

волокна, % 

маса 

насіння, г 

маса 1000 

насінин, г х  ± s х  V, % 

2018 р. 

Гляна, стандарт 13,90± 1,519 48,9 4,16 29,93   6,75 19,2 

F3 І6 Глухівські 58 / Глухівські 51 18,87 ± 1,563 32,1 5,66 29,99 10,17 20,0 

F3 І4 Глесія / Глухівські 51 16,98 ± 1,396 36,8 5,67 33,39 15,15 19,6 

F3 І6 Золотоніські 15 / Глухівські 51 19,69 ± 1,852 36,4 6,60 33,52 22,65 17,0 

F3 Глухівські 58 / Глухівські 51 16,52 ± 1,295 35,1 4,96 30,02   9,98 20,0 

F3 Глесія / Глухівські 51 17,00 ± 1,381 36,3 5,28 31,06 12,14 18,8 

F3 Золотоніські 15 / Глухівські 51 17,46 ± 1,792 45,9 5,50 33,41 15,00 16,2 

НІР05   2,42  0,98   2,29   6,73   1,97 
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Таблиця И.10 – Статева структура лінійносортових і міжсортових гібридів конопель F1–F3 (середнє, 2016–2018 рр.) 

Вихідні форми (сорти) та гібриди 
Співвідношення статевих типів, % 

ОФМ СОФР ОФП ФП ОМР ПОК 

Гляна, стандарт (2016 р.) 86,7 10,0 3,3 0 0 0 

F1 І6 Глухівські 58 / Глухівські 51 92,2 7,8 0 0 0 0 

F1 І4 Глесія / Глухівські 51 93,1 6,4 0,5 0 0 0 

F1 І6 Золотоніські 15 / Глухівські 51 78,0 16,0 6,0 0 0 0 

F1 Глухівські 58 / Глухівські 51 87,0 6,5 6,5 0 0 0 

F1 Глесія / Глухівські 51 87,6 8,8 3,2 0,4 0 0 

F1 Золотоніські 15 / Глухівські 51 74,1 18,5 7,4 0 0 0 

Гляна, стандарт (2017 р.) 80,0 10,0 10,0 0 0 0 

F2 І6 Глухівські 58 / Глухівські 51 88,9 6,7 4,4 0 0 0 

F2 І4 Глесія / Глухівські 51 93,0 4,7 2,3 0 0 0 

F2 І6 Золотоніські 15 / Глухівські 51 81,8 9,1 9,1 0 0 0 

F2 Глухівські 58 / Глухівські 51 80,9 16,7 2,4 0 0 0 

F2 Глесія / Глухівські 51 80,5 17,1 2,4 0 0 0 

F2 Золотоніські 15 / Глухівські 51 67,3 19,2 13,5 0 0 0 

Гляна, стандарт (2018 р.) 88,2 5,9 5,9 0 0 0 

F3 І6 Глухівські 58 / Глухівські 51 100,0 0 0 0 0 0 

F3 І4 Глесія / Глухівські 51 97,6 2,4 0 0 0 0 

F3 І6 Золотоніські 15 / Глухівські 51 82,6 8,7 8,7 0 0 0 

F3 Глухівські 58 / Глухівські 51 88,0 8,0 4,0 0 0 0 

F3 Глесія / Глухівські 51 91,7 8,3 0 0 0 0 

F3 Золотоніські 15 / Глухівські 51 86,9 10,5 2,6 0 0 0 
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Таблиця И.11 – Мінливість морфологічних ознак конвергентних гібридів конопель F1 (середнє, 2018–2019 рр.) 
К

о
н

в
ер

-

ге
н

ц
ія

 
Вихідні форми (сорти) та гібриди 

Ознаки 

загальна довжина, см технічна довжина, см діаметр стебла, мм 

х  ± s х  V, % х  ± s х  V, % х  ± s х  V, % 

 

Гляна, стандарт 213,6 ± 7,33 13,3 140,2 ± 8,48 23,4   8,03 ± 0,314 15,2 

Глухівські 58 223,0 ± 3,84   7,7 168,4 ± 3,18   8,4   8,20 ± 0,364 19,9 

Глесія 219,0 ± 4,24   8,7 158,4 ± 3,67 10,4   8,14 ± 0,270 14,8 

Глухівські 51 247,4 ± 5,87 10,6 177,6 ± 3,76   9,4   9,40 ± 0,358 17,0 

Золотоніські 15 252,7 ± 4,76   7,3 172,9 ± 5,45 12,2   9,33 ± 0,313 13,0 

У
 в

ер
ти

к
ал

ьн
о

м
у

 

н
ап

р
я
м

і 

F1 I6 Зол. 15 / Гл. 51 // F3 I6 Зол. 15 / Гл. 51 275,8 ± 4,56*   7,4 160,8 ± 5,42 15,1 12,35 ± 0,455* 16,5 

F3 I6 Зол. 15 / Гл. 51 // F1 I6 Зол. 15 / Гл. 51 237,8 ± 4,02   6,5 173,5 ± 4,47 10,0   9,24 ± 0,350 14,7 

F2 I6 Зол. 15 / Гл. 51 // F4 I6 Зол. 15 / Гл. 51 241,3 ± 8,59 13,8 167,3 ± 4,81 11,1 10,48 ± 0,718* 26,5 

F4 I6 Зол. 15 / Гл. 51 // F2 I6 Зол. 15 / Гл. 51 249,7 ± 4,89   7,6 178,1 ± 2,52   5,5   9,48 ± 0,453 18,5 

І4 Глесія / І6 Зол. 15 // І6 Глесія 246,6 ± 5,92   9,3 112,8 ± 5,87* 20,2 12,61 ± 0,443* 10,2 

І6 Глесія // І4 Глесія / І6 Зол. 15 246,4 ± 2,46   4,5 169,2 ± 5,48 14,8   8,77 ± 0,258* 13,1 

І4 Глесія / І6 Зол. 15 // Глесія 228,9 ± 6,30 10,6 125,3 ± 6,59* 20,4 10,80 ± 0,333 11,9 

Глесія // І4 Глесія / І6 Зол. 15 243,7 ± 4,27   6,8 131,9 ± 4,01 11,8 12,03 ± 0,464* 14,6 

У
 г

о
р

и
зо

н
та

л
ьн

о
м

у
 

н
ап

р
я
м

і 

І6 Гл. 58 / Гл. 51 // І4 Глесія / Гл. 51 212,2 ± 4,78 10,1 135,8 ± 3,74 12,3   9,47 ± 0,330 15,6 

І4 Глесія / Гл. 51 // І6 Гл. 58 / Гл. 51 217,4 ± 3,98   8,2 122,8 ± 3,75* 13,6   8,62 ± 0,274 14,2 

І4 Глесія / Гл. 51 // І6 Зол. 15 / Гл. 51 234,5 ± 4,26   7,0 129,3 ± 4,58 13,7 11,40 ± 0,539* 18,3 

І6 Зол. 15 / Гл. 51 // І4 Глесія / Гл. 51 235,9 ± 4,16   6,8 133,1 ± 5,00 14,5 11,93 ± 0,389* 12,6 

Гл. 58 / Гл. 51 // Глесія / Гл. 51 230,5 ± 3,86   6,5 164,1 ± 3,57   8,4   9,59 ± 0,374 15,1 

Глесія / Гл. 51 // Гл. 58 / Гл. 51 250,7 ± 4,11   6,3 145,2 ± 5,31 14,2 11,76 ± 0,346* 11,4 

Глесія / Гл. 51 // Зол. 15 / Гл. 51 253,0 ± 5,22   8,0 117,1 ± 4,32 14,3 12,85 ± 0,400* 10,0 

Зол. 15 / Гл. 51 // Глесія / Гл. 51 245,1 ± 3,21   4,9 159,5 ± 4,10 15,9 12,89 ± 0,627*   2,4 

 НІР05     9,9    13,6    1,05  

Примітка. Тут і в табл. И.12, И.13: Гл. – Глухівські, Зол. – Золотоніські, * – достовірна різниця з кращим вихідним 

сортом. 
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Таблиця И.12 – Мінливість ознак волокнистості та насіннєвої продуктивності конвергентних гібридів конопель F1 

(середнє, 2018–2019 рр.) 

К
о

н
в
ер

-

ге
н

ц
ія

 

Вихідні форми (сорти) та гібриди 

Ознаки 

маса стебла, г маса 

волокна, г 

вміст 

волокна, % 

маса 

насіння, г 

маса 1000 

насінин, г х  ± s х  V, % 

 

Гляна, стандарт 18,52 ± 1,600 33,5   5,37 29,0   7,11 18,0 

Глухівські 58 16,52 ± 1,713 46,3   4,82 29,2   8,02 18,4 

Глесія 15,38 ± 1,352 39,3   4,72 30,7   8,01 19,0 

Глухівські 51 23,81 ± 2,137 40,1   7,79 32,7   6,62 15,2 

Золотоніські 15 26,19 ± 1,731 25,6   6,85 26,2   6,52 14,5 

У
 в

ер
ти

к
ал

ьн
о

м
у

 

н
ап

р
я
м

і 

F1 I6 Зол. 15 / Гл. 51 // F3 I6 Зол. 15 / Гл. 51 36,25 ± 2,731* 33,7 12,22* 33,7 10,95* 18,2 

F3 I6 Зол. 15 / Гл. 51 // F1 I6 Зол. 15 / Гл. 51 21,90 ± 2,154 38,1   7,67 35,0*   7,74 17,6 

F2 I6 Зол. 15 / Гл. 51 // F4 I6 Зол. 15 / Гл. 51 33,23 ± 4,109* 47,9 11,22* 33,8   7,09 17,3 

F4 I6 Зол. 15 / Гл. 51 // F2 I6 Зол. 15 / Гл. 51 30,86 ± 3,133* 39,3 10,02* 32,5   7,00 16,8 

І4 Глесія / І6 Зол. 15 // І6 Глесія 40,01 ± 2,720* 26,3 12,76* 31,9 17,94* 18,0 

І6 Глесія // І4 Глесія / І6 Зол. 15 20,40 ± 1,193 26,2   6,03 29,6   8,00 18,7 

І4 Глесія / І6 Зол. 15 // Глесія 28,99 ± 2,070 27,6 10,14* 35,0* 16,40* 17,6 

Глесія // І4 Глесія / І6 Зол. 15 28,23 ± 1,869 25,6   9,79* 34,7* 17,41* 17,9 

У
 г

о
р

и
зо

н
та

л
ьн

о
м

у
 

н
ап

р
я
м

і 

І6 Гл. 58 / Гл. 51 // І4 Глесія / Гл. 51 26,18 ± 2,439 41,6   8,51 32,5 11,9* 19,2 

І4 Глесія / Гл. 51 // І6 Гл. 58 / Гл. 51 24,60 ± 2,388 43,4   7,99 32,5   7,12 18,4 

І4 Глесія / Гл. 51 // І6 Зол. 15 / Гл. 51 41,46 ± 3,244* 30,3 12,83* 30,9   9,69* 18,9 

І6 Зол. 15 / Гл. 51 // І4 Глесія / Гл. 51 40,00 ± 2,266* 22,0 13,20* 33,0   7,10 18,0 

Гл. 58 / Гл. 51 // Глесія / Гл. 51 17,22 ± 1,576 35,5   5,63 32,7   7,00 16,2 

Глесія / Гл. 51 // Гл. 58 / Гл. 51 35,47 ± 2,083* 22,7 11,05* 31,2   9,39* 18,8 

Глесія / Гл. 51 // Зол. 15 / Гл. 51 41,19 ± 2,295* 21,6 13,80* 33,5   7,13 18,9 

Зол. 15 / Гл. 51 // Глесія / Гл. 51 43,15 ± 2,421*   9,4 14,66* 34,0   7,15 18,8 

 НІР05   5,70    1,99   1,4   2,28   0,8 
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Таблиця И. 13 – Статева структура конвергентних гібридів конопель F1 (середнє, 2018–2019 рр.) 
К

о
н

в
ер

-

ге
н

ц
ія

 
Вихідні форми (сорти) та гібриди 

Співвідношення статевих типів, % 

ОФМ СОФР ОФП ФП ОМР ПОК 

 

Гляна, стандарт 77,8 8,3 8,3 2,8 0 2,8 

Глухівські 58 82,8 17,2 0 0 0 0 

Глесія 90,7 4,7 2,3 2,3 0 0 

Глухівські 51 82,2 10,7 7,1 0 0 0 

Золотоніські 15 57,2 19,0 19,0 0 0 4,8 

У
 в

ер
ти

к
ал

ьн
о

м
у

 

н
ап

р
я
м

і 

F1 I6 Зол. 15 / Гл. 51 // F3 I6 Зол. 15 / Гл. 51 87,2 6,4 6,4 0 0 0 

F3 I6 Зол. 15 / Гл. 51 // F1 I6 Зол. 15 / Гл. 51 76,1 17,4 6,5 0 0 0 

F2 I6 Зол. 15 / Гл. 51 // F4 I6 Зол. 15 / Гл. 51 66,7 16,7 16,6 0 0 0 

F4 I6 Зол. 15 / Гл. 51 // F2 I6 Зол. 15 / Гл. 51 54,2 20,8 20,8 4,2 0 0 

І4 Глесія / І6 Зол. 15 // І6 Глесія 92,6 3,7 3,7 0 0 0 

І6 Глесія // І4 Глесія / І6 Зол. 15 100,0 0 0 0 0 0 

І4 Глесія / І6 Зол. 15 // Глесія 84,6 7,7 7,7 0 0 0 

Глесія // І4 Глесія / І6 Зол. 15 81,5 11,1 7,4 0 0 0 

У
 г

о
р

и
зо

н
та

л
ьн

о
м

у
 

н
ап

р
я
м

і 

І6 Гл. 58 / Гл. 51 // І4 Глесія / Гл. 51 100,0 0 0 0 0 0 

І4 Глесія / Гл. 51 // І6 Гл. 58 / Гл. 51 84,6 5,1 10,3 0 0 0 

І4 Глесія / Гл. 51 // І6 Зол. 15 / Гл. 51 80,9 4,8 14,3 0 0 0 

І6 Зол. 15 / Гл. 51 // І4 Глесія / Гл. 51 85,7 7,2 7,1 0 0 0 

Гл. 58 / Гл. 51 // Глесія / Гл. 51 37,7 18,9 43,4 0 0 0 

Глесія / Гл. 51 // Гл. 58 / Гл. 51 58,8 29,4 11,8 0 0 0 

Глесія / Гл. 51 // Зол. 15 / Гл. 51 56,3 31,2 12,5 0 0 0 

Зол. 15 / Гл. 51 // Глесія / Гл. 51 60,9 17,4 21,7 0 0 0 
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Додаток К 

Окремі експериментальні дані з дослідження мінливості селекційних ознак конопель під впливом гаметоцидів 

 

Таблиця К.1 – Мінливість селекційних ознак конопель сорту Гляна під впливом гаметоцидів (середнє, 2015–2016 рр.) 

Варіант обробки 

(препарат, концентрація, 

фенологічна фаза) 

Ознаки 

загальна 

довжина,  

см 

технічна 

довжина, 

см 

діаметр 

стебла, 

мм 

маса 

стебла, 

г 

маса 

волокна, 

г 

вміст 

волокна, 

% 

маса 

насіння, 

г 

маса 1000 

насінин, 

г 

х  ± s х  V, % х  ± s х  V, % х  ± s х  V, % х  ± s х  V, % х  х  х  х  

Без обробки 

(контроль) 

263,9 ± 

4,720 

  5,6 172,3 ± 

5,552 

10,2 12,79 ± 

0,354 

  8,8 37,68 ± 

1,485 

12,5 10,96 29,09 14,86 21,0 

Дибутилфталат 2,0%, 

BBCH 15 + BBCH 61 

253,5 ± 

8,643 

10,8 195,2 ± 

5,046 

  8,2 9,78 ± 

0,467 

15,1 17,15 ± 

1,841 

34,0   4,84 28,22   9,28 19,0 

Етефон 0,6%, 

BBCH 15 

208,7 ± 

7,002 

10,6 162,2 ± 

6,112 

11,9 8,78 ± 

0,123 

  4,4 16,46 ± 

0,553 

10,6   3,40 20,66   4,94 18,6 

Етефон 0,3%, 

BBCH 15 

213,4 ± 

6,702 

  9,9 161,7 ± 

6,815 

13,3 8,94 ± 

0,342 

12,1 15,58 ± 

0,774 

14,8   3,42 21,95   5,24 20,0 

Етефон 0,6%, 

BBCH 15 + BBCH 55 

229,0 ± 

3,521 

  4,9 154,4 ± 

3,715 

  7,6 8,92 ± 

0,274 

  9,7 16,80 ± 

0,888 

16,7   3,94 23,45   4,66 18,4 

Етефон 0,3%, 

BBCH 15 + BBCH 55 

232,8 ± 

5,874 

  8,0 166,6 ± 

7,383 

14,0 10,08 ± 

0,337 

10,6 21,14 ± 

1,604 

24,0   5,32 25,16   7,68 19,4 

Етефон 0,6%, 

BBCH 61 

234,5 ± 

7,100 

  9,6 159,2 ± 

4,767 

  9,5 10,08 ± 

0,282 

  8,8 18,48 ± 

1,394 

23,8   5,22 28,25   5,90 18,6 

Етефон 0,3%, 

BBCH 61 

239,8 ± 

5,020 

  6,6 160,9 ± 

3,478 

  6,8 10,15 ± 

0,392 

12,2 21,39 ± 

1,735 

25,6   5,39 25,20 11,84 19,6 

НІР 05 11,8 9,6 0,97 5,44   1,83   2,34   2,75   0,7 
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Таблиця К.2 – Мінливість селекційних ознак конопель сорту Глесія під впливом гаметоцидів (середнє, 2015–2016 рр.) 

Варіант обробки 

(препарат, концентрація, 

фенологічна фаза) 

Ознаки 

загальна 

довжина,  

см 

технічна 

довжина, 

см 

діаметр 

стебла, 

мм 

маса 

стебла, 

г 

маса 

волокна, 

г 

вміст 

волокна, 

% 

маса 

насіння, 

г 

маса 1000 

насінин, 

г 

х  ± s х  V, % х  ± s х  V, % х  ± s х  V, % х  ± s х  V, % х  х  х  х  

Без обробки 

(контроль) 

255,3 ± 

6,393 

  7,9 184,8 ± 

4,848 

  8,3 10,80 ± 

0,313 

  9,2 25,47 ± 

2,526 

31,4 7,88 30,94 18,24 22,6 

Дибутилфталат 2,0%, 

BBCH 15 + BBCH 61 

255,1 ± 

6,194 

  7,7 200,2 ± 

3,343 

  5,3 10,77 ± 

0,470 

13,8 21,35 ± 

1,927 

28,5 5,92 27,73 14,16 22,6 

Етефон 0,6%, 

BBCH 15 

200,9 ± 

3,520 

  5,5 164,2 ± 

2,824 

  5,4 7,56 ± 

0,357 

14,9 9,31 ± 

1,005 

34,1 1,92 20,62   6,18 16,8 

Етефон 0,3%, 

BBCH 15 

230,6 ± 

7,666 

10,5 173,9 ± 

2,842 

  5,2 10,34 ± 

0,403 

12,3 19,15 ± 

1,239 

20,4 4,30 22,45 12,74 19,0 

Етефон 0,6%, 

BBCH 15 + BBCH 55 

215,5 ± 

5,488 

  8,0 164,4 ± 

3,715 

  7,1 7,75 ± 

0,350 

14,3 11,68 ± 

1,369 

37,0 2,53 21,66   9,89 19,8 

Етефон 0,3%, 

BBCH 15 + BBCH 55 

228,7 ± 

10,498 

14,5 174,2 ± 

6,950 

12,6 8,49 ± 

0,613 

22,8 14,81 ± 

2,685 

57,3 3,74 25,27 15,59 20,2 

Етефон 0,6%, 

BBCH 61 

231,5 ± 

2,746 

  3,8 174,0 ± 

1,738 

  3,2 10,01 ± 

0,218 

  6,9 18,71 ± 

1,167 

19,7 5,18 27,68   9,94 22,0 

Етефон 0,3%, 

BBCH 61 

244,0 ± 

8,367 

10,8 175,1 ± 

3,834 

  6,9 10,60 ± 

0,408 

12,2 23,90 ± 

1,553 

20,6 5,79 24,22 16,50 22,2 

НІР 05 14,1 8,8 1,04 4,31 1,47   2,66   3,03   1,6 
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