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Мета. Дослідити вплив чинників кліматичних умов на ріст, розвиток і фор-
мування продуктивності рослинами Levisticum officinalis С. Koch і Leonurus 
guinguelobatus gilib, вивчити адаптивний потенціал зразків вихідного мате-
ріалу. Методи. Загальнонаукові і спеціальні: польовий — для встановлення 
відмінностей між варіантами досліду; лабораторний — для визначення біо-
хімічного складу сировини; генетичний — для визначення показників комбі-
наційної здатності; математично-статистичний — для оцінки достовірності 
одержаних результатів досліджень. Результати. За господарсько-цінними 
ознаками виділилися зразки любистку лікарського МЛЛ і Корал. Сорти за-
рубіжної селекції Ловедж і Редеї виявилися стійкими до умов вирощування 
у низинній зоні Закарпаття. Виявлено зразки собачої кропиви, які можуть 
слугувати джерелами цінних ознак, а саме: за коротким вегетаційним періо-
дом (Красуня, ЦРБС), за висотою куща (СК-2, Забава ЦРБС), за діамет ром 
куща (Красуня, Забава, СК-1), за вмістом корисних речовин (Забава, СК-2 
і Красуня), за кількістю стебел (СК-1, СК-2), кількістю гілок 1- і 2-го порядків 
(Забава, СК-2) та кількістю суцвіть (СК-1, СК-2) на кущі. Вивчення адаптив-
ності рослин любистку лікарського і собачої кропиви п’ятилопатевої під-
тверджує генотипову мінливість урожайності та вплив чинників кліматичних 
умов. Висновки. Вивчення зразків генофонду Levisticum officinalis С. Koch та 
Leonurus guinguelobatus gilib в умовах Закарпаття показало, що ці культури 
є перспективними для вирощування в умовах низинної зони. 
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Levisticum officinalis C. Koch та Leonurus 
guinguelobatus Gilib — цінні продовольчі 
і технічні рослини, що мають цілющі власти-
вості. ці культури є економічно вигідними 
для вирощування і їх сировину використову-
ють у харчовій, фармакологічній, консервній 
та інших галузях виробництва, що швидкими 
темпами розвиваються у Карпатському ре-
гіоні. цінність любистку лікарського і соба-
чої кропиви п’ятилопатевої для Закарпаття 

полягає ще й у тому, що вони невибагливі 
до умов і можуть зростати на малогумус-
них, кислих, важких і бідних ґрунтах, не-
придатних для вирощування інших цінних 
сільськогосподарських культур [1]. Низький 
рівень забезпеченості продуктивними ґрун-
тами в області, розвиток консервної і пе-
реробної галузей із різними ароматичними 
добавками, наявність лікувально-оздоров-
чих закладів, санаторіїв, баз відпочинку 
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з термальними джерелами, розквіт зеле-
ного туризму і декоративного садівництва 
відкриває нові сфери використання цих 
культур і нові ринки збуту сировини [2, 3].

У любистку лікарського товарною сиро-
виною є вся рослина. Для технічних цілей 
використовують всю рослину, що містить 
значну кількість біологічно активних речо-
вин та ефірну олію (у листках частка ефір-
ної олії становить до 0,25%, у коренях — 
до 0,5, у плодах — 1,5% сирої маси) [4]. 

Сировину (молоді квітучі пагони зібрані 
у фазі початку цвітіння) собачої кропиви п’я-
тилопатевої використовують у фармацев-
тичній галузі для виготовлення різних пре-
паратів і для приготування фітозборів [5]. 

Задовольнити потреби виробника і спо-
живача високопродуктивною і високо-
якісною сировиною можна, впроваджуючи 
у виробництво конкурентоспроможні сорти 
з високим умістом біологічно активних ре-
човин, стійких проти шкідливих організмів, 
придатних для механізованого збирання, 
адаптованих до ґрунтово-кліматичних умов. 
цього можна досягти, створюючи ран-
ньостиглі сорти, що дають два і три укоси за 
вегетацію завдяки не лише скороченню ве-
гетації загалом, а й скороченню тривалості 
окремих фаз розвитку рослин. Також тре-
ба вивчити особливості росту та розвитку 
рослин і вплив агрокліматичних умов на ці 
процеси. Однак труднощі, які виникають під 
час розв’язання цієї проблеми, полягають 
у відсутності широкого розмаїття сортово-
го складу любистку лікарського і собачої 
кропиви п’ятилопатевої, інформації щодо 
ступеня мінливості цінних селекційних ознак 
(залежно від умов вирощування) і форму-
вання продуктивності з високим умістом 
біологічно активних речовин. Тому перед 
науковцями постає завдання створення ви-
хідного і селекційного матеріалу, а надалі 
і сортів з високим потенціалом адаптивності 
й продуктивності товарної сировини [6, 7], 
на що було спрямовано наші дослідження. 

Важливими показниками генетичної цінно-
сті вихідних форм є адаптивний потенціал, 
як лабільна здатність генотипу протистояти 
негативному впливу чинників зовнішнього 
середовища, і формування високої продук-
тивності й урожайності рослин. Зазначимо, 
що визначення параметрів мінливості 

сортових ознак і їх впливу на одержання ви-
соковрожайної якісної сировини й досі не 
одержало відповідного розповсюдження [8], 
а особливо це стосується ароматичних лі-
карських рослин — любистку лікарського та 
собачої кропиви п’ятилопатевої. Слід знайти 
науково обґрунтований підхід до створення 
вихідного матеріалу, який би у селекційному 
процесі гармонійно поєднував кількість уро-
жаю, товарну якість сировини, оптимальні 
біохімічні показники і технологічні властиво-
сті. Успішне розв’язання проблеми селекції 
на високу продуктивність і якість істотно за-
лежить від знань глибокого аналізу генотипу 
і фенотипу рослин у заданих екологічних 
умовах та реакції рослин на різкі зміни клі-
матичних умов, що відбуваються упродовж 
останніх років [9, 10]. 

Для реалізації потенціалу продуктивності 
рослин любистку лікарського і собачої кро-
пиви п’ятилопатевої потрібно виявити мак-
симум оптимальних ознак продуктивності 
й адаптивності. Зазначимо, що урожайність 
і адаптивність рослин — це комплексні озна-
ки. Тому важливо вивчити взаємозв’язок між 
складовими цих ознак, структуру фенотипу 
і його компонентів, формування кількісних 
і якісних ознак залежно від умов вирощуван-
ня, оцінити і виявити цінні зразки для наступ-
них етапів селекційного процесу. ці важливі 
питання актуальні як для України в цілому, 
так і для Закарпаття зокрема, особливо 
для малопоширених рослин, але перспек-
тивних для ринку регіону.

Мета досліджень. Дослідити вплив чин-
ників кліматичних умов на ріст, розвиток рос-
лин і формування товарної сировини росли-
нами Levisticum officinalis С. Koch і Leonurus 
guinguelobatus Gilib, вивчити адаптивний 
потенціал зразків вихідного матеріалу. 

Матеріали і методи досліджень. Науко-
ві дослідження проводили на полях За-
карпатської державної сільськогосподарської 
дослідної станції (2011 – 2016 рр.) на дерно-
вих опідзолених оглеєних ґрунтах. Орний 
шар за роки досліджень характеризувався 
вмістом: гумусу — 1,9 – 2,1%; азоту, що лег-
ко гідролізується — 9,6 – 10,4 мг; рухомого 
фосфору — 6,9 – 7,2 та обмінного калію — 
12,3 – 12,9 мг/100 г ґрунту; рН

сол
 — 5,5 – 5,6.

У розсаднику вихідного матеріалу вивчали 
сім зразків любистку лікарського (два сорти 
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зарубіжної селекції і два вітчизняної, форми 
місцевих популяцій) та п’ять зразків соба-
чої кропиви п’ятилопатевої (місцеві форми, 
сорт-стандарт Забава і новостворений сорт 
Красуня, що знаходиться у Державному сор-
товипробуванні), проводили оцінку колекцій-
них зразків за ростом і розвитком рослин, за 
тривалістю вегетаційного періоду рослин за-
лежно від екстремальних умов вирощуван-
ня, за продуктивністю та виходом біологічно 
активних речовин. 

Дослідження і аналіз результатів про-
водили згідно з методичними вказівками 
[11 – 13], опис рослин цих видів здійсню-
вали за класифікаторами, розробленими 
автором [14, 15]. Оцінку адаптивності, плас-
тичності, стабільності і селекційну цінність 
генотипів зразків любистку лікарського і со-
бачої кропиви п’ятилопатевої проводили 
за А.В. Кільчевським та Л.В. Хотильовою 
[16, 17], статистичну обробку отриманих 
результатів здійснювали за комп’ютерними 
програмами «Statistik» та «Statistik-6».

Результати досліджень. Адаптивний 
потенціал рослин — це здатність пристосо-
вуватися до постійно варіюючих умов навко-
лишнього середовища і формувати стало 
високу продуктивність. Упродовж п’яти ро-
ків досліджень складалися умови, що дали 
можливість виявити цей потенціал у рослин 
любистку лікарського і собачої кропиви п’я-
тилопатевої. Формування повноцінної товар-
ної сировини любистку лікарського (розет-
кові листки) відбувається на 25 – 30-ту добу, 
формування генеративних органів (квітконо-
са, суцвіть) починається на 52 – 57-му добу. 
Масове цвітіння рослин любистку лікарського 
(сировина під час цвітіння — для переробки) 
відбувається на 66 – 71-шу добу. Наприкінці 
цвітіння рослини мають сформованих 
три-чотири центральних стебел-квітконосів, 
кожне з яких завершується центральним 
зонтиком і 19 – 34-ма боковими. У процесі 
цвітіння великі розеткові листки поступово 
відмирають, а ті, що утворюються при стеб-
лі, — значно менші. Висота куща разом із 
квітконосом досягає 120 – 180 см і більше. 
Після запилення процес формування насі-
нини відбувається протягом 45 – 48-ми діб, 
після чого насінина набуває характерного 
забарвлення. У любистку лікарського період 
розвитку рослини від сходів (наступні роки —  

відростання) до повного визрівання насіння 
проходить у середньому за 116 – 121 добу. 

Формування продуктивної лікарської си-
ровини (квітучі верхівкові пагони) собачої 
кропиви п’ятилопатевої відбувається за 60 –  
75 діб. цвітіння рослин починається на 50 –  
60-ту добу від сходів і триває 25 – 30 діб. На 
початку цвітіння рослини мають сформовані 
стебла і гілки першого та другого порядків, 
рідше утворюються гілки третього та наступ-
ного порядків. До завершення цвітіння фор-
муються гілки третього порядку. Висота куща 
досягає 75 – 120 см. Після запилення процес 
формування насінини відбувається протягом 
46 – 52 діб, після чого сформована та визріла 
насінина набуває характерного для виду за-
барвлення. У собачої кропиви п’ятилопатевої 
від сходів до повного дозрівання насіння про-
ходить 140 – 145 діб (табл. 1). 

За оцінкою вихідного матеріалу любистку 
лікарського виділено зразки, що характе-
ризуються коротким періодом формування 
товарної сировини та високою врожайніс-
тю — МЛЛ (37 діб, урожайність 28,3 т/га 
зеленої маси), сорт Корал (відповідно 36 діб 
і 28,0 т/га) та сорт зарубіжної селекції Редеї 
(38 діб і 27,3 т/га). 

Коротким періодом розвитку рослин 
собачої кропиви п’ятилопатевої і високою 
урожайністю зеленої маси характеризува-
лися зразки СК-2 (53 доби і 8,6 т/га зеле-
ної маси), новий сорт Красуня (відповідно 
54 доби і 8,6 т/га). Найкоротшим періодом 
формування товарної сировини виділився 
зразок СК-1 — 51 доба, але він дещо посту-
пався за урожайністю — 7,0 т/га. 

Важливим показником адаптивності є 
продуктивність рослин у чітко визначених 
агрокліматичних умовах. Для одержання 
високоякісних урожаїв рослинної сирови-
ни ароматичних лікарських культур треба 
розробити модель сорту, яка б включала 
важливі характеристики: енергетичний по-
тенціал зони вирощування культури, де-
тальний опис цінних селекційних ознак, що 
впливають на продуктивність і вихід якісної 
сировини, стійкість до несприятливих еколо-
гічних чинників. Продуктивність — це склад-
на ознака, яка залежить від низки складових 
і для її реалізації повною мірою слід виявити 
максимальну кількість характерних ознак. 
Тому було досліджено кореляційні зв’язки 
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1. Тривалість формування товарної сировини та урожайність колекційних зразків (середнє 
за 2011 – 2016 рр.)

Зразки
Тривалість вегетації, діб до

Відхилення від 
стандарту, ±

Урожайність

початку цвітіння дозрівання насіння зеленої маси, т/га насіння, кг/га

Любисток лікарський
Мрія (St) 37 120  – 17,2 710
Ловедж 38 118  – 2 22,9 770
МЛЛ 37 116  – 4 28,3 768
Редеї 38 113  – 7 27,3 919
К-3 40 117  – 3 20,4 732
КЙ 30 107  – 8 23,1 800
Корал 36 116  – 4 28,0 874
НіР

05
1,5 1,4  – 1,3 24,5

Собача кропива п’ятилопатева
цРБС (St) 60 109  – 6,4 164
СК-1 51 100  – 9 7,0 188
СК-2 53 101  – 8 8,6 184
Забава 58 107  – 2 7,9 188
Красуня 54 105  – 4 8,6 192
НіР

05
2,5 1,2  – 1,0 19

між селекційними ознаками зразків любистку 
лікарського і собачої кропиви п’ятилопатевої.

За оцінкою кореляційних взаємозв’яз-
ків між цінними селекційними ознаками 
любист ку лікарського визначено чотири гру-
пи, що різняться між собою за рівнем взає-
модії, а саме: високі кореляційні залежності 
виявлені між довжиною стебла і шириною 
листка (r=0,71); діаметром зонтика (r=0,85) 
і кількістю центральних суцвіть (r=0,66); ши-
риною листка і діаметром зонтика (r=0,71). 
істотний негативний зв’язок спостерігається 
між зеленою масою з рослини (r= – 0,84), 
урожайністю зеленої маси (r= – 0,84) і кіль-
кістю стебел на кущі, а також між кількіс-
тю центральних суцвіть і діамет ром куща 
(r= – 0,66). Відзначено середній позитивний 
зв’язок між діаметром куща і масою з рос-
лини (r=0,59) та урожайністю зеленої маси 
(r=0,58), між довжиною листка і діаметром 
куща (r=0,46), між шириною листка і висо-
тою куща (r=0,54). Виявлено низький ко-
реляційний зв’язок між довжиною листка 
і кількістю стебел на кущі (r=0,39). 

Отже, встановлено, що формування про-
дуктивності рослин любистку лікарського 
відбувається залежно від формування кіль-
кісних і якісних ознак, а також від впливу чин-
ників кліматичних умов. У табл. 2 наведено 

характеристику зразків за ознаками, що фор-
мують продуктивність і урожай рослин.

Аналіз вихідного матеріалу любистку лі-
карського показав, що зразки вітчизняної 
селекції не поступаються іноземним анало-
гам. Зразок МЛЛ і новий сорт Корал харак-
теризувалися високими показниками цінних 
селекційних ознак та високим вмістом ко-
рисних речовин. Сорти зарубіжної селекції 
Ловедж і Редеї виявилися стійкими до умов 
вирощування у низинній зоні Закарпаття: 
висота рослин становила 70,9 і 68,0 см, 
діаметр куща — відповідно 53,9 і 55,7 см, 
урожайність зеленої маси — 22,9 і 27,3 т/га,  
вихід товарної сировини — 54,3 – 56,7%. 

Вивчення кореляційної залежності зраз-
ків собачої кропиви п’ятилопатевої показа-
ло, що найтіснішою вона була між кількіс-
тю стебел на кущі (r=0,89), кількістю гілок 
1-го порядку і діаметром куща (r=0,96), 
між кількістю гілок 1-го порядку(r= 0.84), 
кількістю суцвіть і кількістю стебел на кущі 
(r=0,88), масою з рослини і урожайністю та 
кількістю суцвіть на рослині (r=0,72 і 0,70). 
Середньою залежність була між масою 
з рослини, урожайністю зеленої маси і ді-
аметром куща, кількістю стебел і кількістю 
гілок 1-го порядку. Амплітуда коливання 
коефіцієнта кореляції становила 0,60 – 0,67, 



Рослинництво,  
коРмовиРобництво

 
Оцінка вихідного матеріалу Levisticum officinalіs C. Koch 
та Leonurus guinguelobatus Gilib за комплексом ознак 

42 2019, №2 (791)Вісник аграрної науки

що підтверджує можливість селекції на спо-
лучення цих ознак. 

За період дослідження кропиви п’ятило-
патевої виявлено зразки, які можуть слугу-
вати джерелами цінних ознак, а саме: за 
коротким вегетаційним періодом (Красуня, 
цРБС), за висотою куща (СК-2, Забава 
цРБС), за діаметром куща (Красуня, 
Забава, СК-1), за вмістом корисних речо-
вин (Забава, СК-2 і Красуня), за кількістю 
стебел у кущі (СК-1, СК-2), за кількістю гілок 
1- і 2-го порядків (Забава, СК-2); за кількі-
стю суцвіть на кущі (СК-1, СК-2).

У вирощуванні ароматичних і лікарських 
рослин високий економічний ефект забез-
печує вихід товарно-якісної рослинної си-
ровини, оскільки за цим показником відбу-
вається її реалізація. 

Товарною сировиною любистку лікар-
ського і собачої кропиви п’ятилопатевої є 
наземна маса, тому здатність рослин на-
рощувати максимум цієї маси і виявляє по-
тенціал урожайності. 

Одержані результати досліджень вихід-
ного матеріалу свідчать, що в одній кліма-
тичній зоні за період 2011 – 2016 рр. уро-
жайність сортів значно варіювала: від 1,4 
(14,0 т/га) до 2,8 кг/м2 (28 т/га) — у любистку 
лікарського, від 0,46 (4,0 т/га) до 0,86 кг/м2 

(8,6 т/га ) — у собачої кропиви п’ятилопате-
вої. У низинній зоні Закарпаття перспектив-
ними для селекції є зразки любистку лікар-
ського з масою рослин не менше 200 – 324 г  
і виходом товарної сировини — 50 – 56%, 

а собачої кропиви п’ятилопатевої — не менше 
100 – 120 г і 49 – 54% відповідно. За показника-
ми (маса рослин, вихід товарної сировини та 
урожайність зеленої маси) виділено такі зраз-
ки: любистку лікарського — МЛЛ (423,2 г, 56,0% 
28,3 т / га), Редеї (407,2 г, 52,8%, 27,3 т/га),  
Корал (385,0 г, 51,1%, 28,0 т/га); собачої кро-
пиви п’ятилопатевої — СК-2 (214,7 г, 52,5%, 
6,1 т/га), Забава (198,3 г, 49,6%, 5,7 т/га) та 
Красуня (174,4 г, 50,2%, 8,6 т/га).

Крім генетичних властивостей рослини 
та агротехнологічних факторів на рівень 
урожайності впливали кліматичні умови 
вегетаційного періоду. Сума опадів за пе-
ріод 2011 – 2016 рр. варіювала від 186 мм 
до 317,3 мм, а сума активних температур ста-
новила 3211 – 3569°С. Найсприятливішими 
були 2011, 2013 та 2016 роки — поєднання 
максимальної суми активних температур та 
суми опадів. Урожайність зеленої маси рос-
лин любистку лікарського варіювала в межах 
10,8 (2015 р.) — 33,8 т/га (2013 р.), соба-
чої кропиви п’ятилопатевої — в межах 3,23 
(2014 р.) — 12,1 т/га (2016 р.). Коефіцієнт 
варіації за сумою активних температур 
для обох культур становив 3,88%, за сумою 
опадів — 20,19%, за сумісною дією опадів 
і температури — 21,31% (r=0,77 — любисток, 
r=0,58 — собача кропива), за урожайністю — 
відповідно у любистку лікарського V=43,1% 
(коефіцієнт кореляції — 0,53), у собачої кро-
пиви V=56,0% (коефіцієнт кореляції — 0,61), 
що підтверджує генотипову мінливість уро-
жайності та вплив чинників кліматичних умов. 

2. Оцінка потенціалу зразків любистку лікарського (середнє за 2011 – 2016 рр.)

Основні показники
Зразки

Мрія St Ловедж Редеї МЛЛ К-3 КЙ Корал

Тривалість розвитку рослин, діб  
(до фази масового кущіння) 37 38 38 37 40 30 36
Висота куща, см 60,0 70,9 68,0 73,3 69,0 68,0 72,0
Діаметр куща, см 39,4 53,9 55,7 55,1 56,0 60,0 46,0
Урожайність:
  наземної маси, т/га 17,2 22,9 27,3 28,3 20,4 23,1 28,0
  насіння, кг/га 210 770 768 919 732 800 874
Маса 1000 зерен 1,23 1,20 1,56 2,60 1,90 2,0 2,62
Уміст:
  сухої речовини,% 17,2 19,3 19,8 20,2 16,2 23,0 20,4
  аскорбінової кислоти, мг/100 г 22,0 16,3 21,2 32,3 25,6 26,0 32,5
  ефірної олії, % на сиру масу 0,16 0,19 0,20 0,28 0,20 0,22 0,28
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цінним показником генетичної привабли-
вості рослин вихідних форм є їх адаптивність. 
Високоадаптивний генотип здатний суттє-
во зменшити наслідки лімітуючих факторів 
середо вища як у сукупності рослин генотипу, 
так і для кожної рослини. Знання закономір-
ностей екологічної мінливості прояву сорто-
вих ознак має велике значення для створення 
сортів з високими стабільними показниками 
основних господарських ознак.

Ступінь реакції генотипів на зміну умов 
середовища оцінюється за допомогою кое-
фіцієнта екологічної пластичності (b

i
). Він ві-

дображає пластичність і стабільність зразка 
відносно середнього вираження реакції всіх 
форм, що вивчають, на зміну умов середо-
вища у роки досліджень. 

Досліджуючи адаптивність зразків вихід-
ного матеріалу любистку лікарського і со-
бачої кропиви п’ятилопатевої при вирощу-
ванні у період 2014 – 2016 рр. за ознакою 
маса рослин і урожайність виявлено доволі 
істотну амплітуду коливання коефіцієнтів 
екологічної пластичності і варіації (табл. 3). 

Усі зразки любистку лікарського за озна-
ками маса і урожайність рослин практично 
однаково чутливі до змін екологічних фак-
торів середовища. Амплітуда коливання 
коефіцієнта екологічної пластичності (b

i
) 

цих показників становила 0,23 – 2,68. Менш 

чутливими до змін умов вирощування були 
зразки Ловедж (0,23 — маса з рослини, 
0,24 — урожайність), МЛЛ (відповідно — 
0,31). У сорту стандарту Мрія і нового сорту 
Корал ці показники знаходилися на рівні 
0,40 і 0,43, як за масою рослин, так і за уро-
жайністю. Коефіцієнт варіації (V

i
) вихідного 

матеріалу за масою з рослини варіював 
у межах від  – 27,99 (Корал) до +85,81 (К-3). 
Від’ємним значенням цього показника від-
значилися Ловедж ( – 50,95), МЛЛ ( – 39,69), 
Мрія ( – 36,12) і Корал ( – 7,99). 

Мінливістю маси з рослини, високими по-
казниками реакції на окремі умови вирощу-
вання та високою специфічною адаптивною 
здатністю (САЗ) відзначилися зразки: К-3 
(САЗ = 89009), Редеї (САЗ = 28146) і КЙ 
(САЗ = 25920). ці зразки виділилися і за уро-
жайністю — відповідно 142,2, 44,89 і 41,44. 

Селекційна цінність генотипу (СцГ) відо-
бражає поєднання високої врожайності зі ста-
більністю. За ознаками маси рослини і уро-
жайності показники СцГ були високими (245,6, 
243,1 і 9,75, 232,1 і 9,29, 229,3 і 9,19 відповід-
но) у зразків Ловедж, МЛЛ, Корал і Мрія. 

Амплітуда коливання коефіцієнта еколо-
гічної пластичності (b

i
) зразків собачої кро-

пиви п’ятилопатевої ознак маси з рослини 
і урожайності становила 0,93 – 1,19. У зраз-
ків цРБС і СК-1 коефіцієнти варіації мали 

3. екологічна пластичність колекційних зразків любистку лікарського і собачої кропиви 
п’ятилопатевої (середнє за 2014 – 2016 рр.)

Зразки
Зелена маса з рослини, г Урожайність зеленої маси, т /га

X сер b
i

V
i

σ2САЗ
i

СцГ
і

X сер b
i

V
i

σ2САЗ
i

СцГ
і

Любисток лікарський
Мрія (St) 304,13 0,40  – 36,12 1977,01 229,30 12,17 0,40  – 1,44 3,12 9,19
Ловедж 289,30 0,23  – 50,95 674,89 245,58 11,57 0,24  – 2,04 1,16 9,75
МЛЛ 300,57 0,31  – 39,69 1166,80 243,08 12,03 0,31  – 1,58 1,84 9,75
Редеї 377,33 1,51 37,08 28146,08 94,99 15,10 1,50 1,49 44,49 3,87
К-3 426,07 2,68 85,81 89009,96  – 76,04 17,03 2,68 3,42 142,20  – 3,04
КЙ 372,10 1,45 31,85 25920,43 101,15 14,87 1,45 1,26 41,44 4,03
Корал 312,27 0,43  – 27,99 2267,62 232,12 12,50 0,43  – 1,11 3,64 9,29

Собача кропива п’ятилопатева
цРБС (St) 145,03 0,95  – 12,18 10721,30 69,96 5,80 0,96  – 0,49 17,13 2,79
СК-1 152,53 0,93  – 4,68 10256,50 79,11 6,10 0,93  – 0,19 16,12 3,18
СК-2 172,43 1,18 15,22 16460,76 79,41 6,90 1,19 0,61 26,31 3,17
Забава 155,53 0,94  – 1,68 10507,57 81,21 6,23 0,94  – 0,05 16,58 3,27
Красуня 160,53 0,99 3,32 11471,70 82,88 6,40 0,99 0,11 18,21 3,29
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від’ємні значення ( – 12,18 і  – 4,68) маси рослин 
та ( – 0,49 і  – 0,19) урожайності рослин відповід-
но. Високою специфічною адаптивною здатніс-
тю як за масою з рослини, так і за урожай-
ністю характеризувалися зразки СК-2 (САЗ =  
= 16460 і 26,31) і Красуня (САЗ = 11471 і 18,21). 

Коливання параметрів СцГ зразків собачої 

кропиви п’ятилопатевої були несуттєвими: 
за масою рослин — від 79,11 до 82,88 (ви-
няток становив зразок цРБС — 69,96); за 
урожайністю товарної сировини — від 2,79 
до 3,29. Проте можна виділити зразки Забава 
і Красуня. У цих зразків показники були най-
вищими.

Вивчення зразків генофонду Levisticum 
officinalis С. Koch та Leonurus guinguelobatus 
Gilib в умовах Закарпаття показало, що ці 
культури є перспективними для вирощу-
вання в умовах низинної зони Закарпаття. 
Перспективність їх зумовлена широким 
спектром використання у різних галузях 
виробництва, невибагливістю до умов ви-
рощування і здатністю рости на ґрунтах, 
непридатних для вирощування інших цінних 
основних сільськогосподарських культур, 
необхідністю наповнення ринку даного 

регіону власною лікарською сировиною. 
Аналіз досліджень за цінними селекцій-

ними ознаками і вивчення адаптивності 
зразків дали можливість ретельніше доби-
рати батьківські пари для посилення ознак 
адаптивності і врожайності та залучення 
їх у селекційний процес. За результатами 
досліджень виділено зразки, що виявляють 
високу адаптивність до умов вирощування 
і можуть слугувати джерелами для ство-
рення адаптивних сортів любистку лікар-
ського і собачої кропиви п’ятилопатевої. 

Висновки

 кормош С.М.
Закарпатская государственная сельскохозяй-
ственная опытная станция, просп. Свободы, 17,  
с. В. Бакта Береговского р-на Закарпатской 
обл., 90252, Украина; e-mail: insbakta@ukr.net

Оценка исходного материала Levisticum 
officinalіs C. Koch и Leonurus guinguelobatus 
Gilib по комплексу признаков 

цель. Исследовать влияние факторов клима-
тических условий на рост, развитие и формиро-
вание продуктивности Levisticum officinalis С. Koch 
и Leonurus guinguelobatus Gilib, а также изучить 
адаптационный потенциал образцов исходного 
материала. Методы. Общенаучные и специаль-
ные: полевой — для установления отличий меж-
ду вариантами исследования; лабораторный — 
для определения биохимического состава сырья; 
генетический — для определения показателей 
комбинационной способности; математичес ки-
статистический — для оценки достоверности по-
лученных результатов. Результаты. По хозяй-
ственно-ценным признакам выделены образцы 
любистка лекарственного МЛЛ и Корал. Сорта 
зарубежной селекции Ловедж и Редеи оказались 
стойкими к условиям выращивания в низменной 
зоне Закарпатья. Выявлены образцы пустырника, 
которые могут быть источниками ценных призна-
ков по: краткому периоду вегетации (Красуня, 
цРБС), высоте куста (СК-2, Забава, цРБС), диа-
метру куста (Красуня, Забава, СК-1), содержа-
нию полезных веществ (Забава, СК-2 и Красуня), 

количеству стеблей (СК-1, СК-2), веток 1- и 2-го 
порядков (Забава, СК-2) и соцветий (СК-1, СК-
2) на кусте. Изучение адаптивности растений 
любистка лекарственного и пустырника пятило-
пастного подтверждает генотипическую измен-
чивость формирования урожайности и влияние 
факторов климатических условий на эти процес-
сы. Выводы. Изучение генофонда Levisticum 
officinalis С. Koch и Leonurus guinguelobatus Gilib 
в условиях Закарпатья показало, что эти куль-
туры являются перспективными для выращива-
ния в условиях низменной зоны. 

Ключевые слова: оценка, исходный мате-
риал, любисток лекарственный, пустырник пя-
тилопастной, адаптивность, продуктивность, 
сорта, урожайность.
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Assessment of initial stock of Levisticum offi
cinalіs C. Koch and Leonurus guinguelobatus 
Gilib on complex of attributes 

The purpose. To study influence of climatic con-
ditions on growth, development and formation of 
productivity of Levisticum officinalis C. Koch and 
Leonurus guinguelobatus Gilib, as well as to de-
termine adaptable potential of samples of initial 
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stock. Methods. General scientific and special: 
field — for determination of differences in alterna-
tives of research; laboratory — for determination 
of biochemical compound of raw material; gene-
tic — for determination of parameters of combining 
ability; mathematical-statistical — for assessment 
of reliability of the gained results. Results. As to 
economic-valuable attributes of MLL and Koral 
they selected samples of lovage. Grades of foreign 
selection Lovage and Redei have appeared resis-
tant against conditions of growing in low zone of 
Zakarpattia. Samples of motherwort are revealed 
which can be sources of the following valuable at-
tributes: short term of vegetation (Krasunia, CRBS), 
height of a bush (SK-2, Zabava, CRSB), diameter 
of a bush (Krasunia, Zabava, SK-1), content of 

useful matters (Zabava, SK-2, Krasunia), amount of 
caulises (SK-1, SK-2), branches of the 1st and 2nd 
orders (Zabava, SK-2) and racemes (SK-1, SK-2) 
on a bush. Investigation in adaptibility of lovage and 
motherwort plants confirms genotypic variability of 
formation of productivity and influence of clima-
tic conditions on these processes. Conclusions. 
Studying gene pool of Levisticum officinalis C. Koch 
and Leonurus guinguelobatus Gilib in conditions of 
Zakarpattia has shown that these crops are per-
spective for growing in conditions of low zone. 

Key words: assessment, initial stock, lovage, 
motherwort, adaptibility, productivity, grades, pro-
ductivity.
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