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ПЕРЕДМОВА

Інтродукцію рослин у ботанічних садах та експозиційних фондах 
розглядають як систему розумного використання планетарної фіторізно-
манітності через розширене відтворення видів за межами їхніх природних 
ареалів і як ефективний засіб збереження їхньої генетичної різноманітності. 
Найважливішим завданням квітникарства є постійне розширення асорти-
менту квітково-декоративних рослин для створення квітників різного функ-
ціонального призначення, які є невід’ємною частиною сучасного міського 
озеленення. 

Актуальність досліджень зумовлена необхідністю введення в культуру 
нових і малорозповсюджених видів і сортів квітникових культур із високою 
естетичною цінністю й економічною доцільністю в умовах району інтро-
дукції, а також необхідністю добору широкого асортименту квітково-деко-
ративних рослин, стійких до природно-кліматичних умов Поділля. Деко-
ративні види і сорти роду Lupinus L. мають науковий і практичний інтерес, 
що пов’язаний з їхньою біологічною пластичністю, стійкістю культури, яка 
зумовлює їхню перспективу у квітникарстві та озелененні. В умовах Віннич-
чини комплексне інтродукційне вивчення нових культиварів роду Lupinus 
L. світової селекції не проводилось, що вказує на нагальність та необхідність 
подібних досліджень для розширення асортименту квітково-декоративних 
рослин в сучасному озелененні, для збереження їхнього генофонду, дозво-
ляє здійснити результативний добір інтродукованих видів і сортів, стійких 
до умов регіону, і розробити принципи їхнього використання в декоратив-
ному садівництві.

Сучасне декоративне квітникарство є галуззю, яка швидко розвиваєть-
ся і найважливішим його завданням є постійне розширення асортименту 
квітково-декоративних рослин різного призначення в озелененні. Джерело 
збагачення культурної флори становлять колекційні фонди декоративних 
рослин, зібрані в ботанічних садах та дендропарках як головних центрах 
збереження генофонду багатьох рослин та їхніх культурних різновидів. В 
умовах архітектурно-експозиційної ділянки кафедри лісового, садово-пар-
кового господарства, садівництва та виноградарства факультету агрономії 
та лісівництва, а також ботанічного саду «Поділля» Вінницького національ-
ного аграрного університету щорічно поповнюється колекція трав’янистих 
рослин новими видами та сортами / гібридами. 
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Декоративно-цінні люпини мають достатню екологічну пластич-
ність, що підтверджується вирощуванням у багатьох інтродукційних центрах 
із різними природно-кліматичними умовами. Проте, в декоративному садів-
ництві квітникових композицій зони Поділля їх часто не використовують. 
Головною причиною недостатнього використання досліджуваних видів в 
озеленені населених місць є відсутність інформації про їхні еколого-біо-
логічні особливості та декоративні властивості, технології вирощування та 
варіантів їхнього використання. Проте, введення в культуру представників 
роду Lupinus L. сприяє збереженню біорізноманіття та залученню значного 
асортименту квітниково-декоративних рослин до культури. 

Представники роду Lupinus L. є перспективними для використання в 
озелененні та більшість з них мають високий ступінь декоративності навіть 
без селекційної роботи. Проте в Україні ці рослини використовують в озе-
лененні міст недостатньо, загалом це сорти і невелика кількість загальнові-
домих видів, тоді як в природі існує багато видів, різноманітних за кольо-
ровою гамою, формою та розмірами квіток, суцвіть, тривалістю цвітіння, 
іншими декоративними властивостями.

У зв’язку із цим монографія присвячена вивченню декоративно-цін-
них видів роду Lupinus L. та зумовлена необхідністю узагальнення та аналізу 
результатів теоретичних і практичних досліджень, відображення наукового 
вкладу вітчизняних вчених у світову та вітчизняну біологічну науку, висвіт-
лення стану досягнень та визначення шляхів подальших досліджень з ме-
тою використання видів і культиварів роду Lupinus L.
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РОЗДІЛ 1.

ІСТОРІОГРАФІЯ
ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕНЬ

Під час підготовки  фахівців лісового і садово-паркового господарства 
у Вінницькому національному аграрному університеті велике значення має 
дослідження студентами біорізноманіття, що дає змогу здобувати необхідні 
практичні вміння з метою якісного фахового становлення та професійного 
розвитку.

Ботанічний сад «Поділля» Вінницького НАУ, до якого входять ден-
драрій, оранжерея, архітектурно-експозиційна ділянка та біостаціонар є 
найближчими флористичними об’єктами університету і є «живою зеленою 
лабораторією» для низки навчальних дисциплін, зокрема таких як ботаніка, 
декоративне садівництво, квітникарство, декоративна дендрологія, лісозна-
вство, декоративне розсадництво, садово-паркові культури, озеленення 
населених місць та ін. За наявності відповідної навчально-практичної та 
наукової бази для студентів факультету агрономії та лісівництва створено 
єдиний освітній комплекс.

Метою діяльності біостаціонару та архітектурно-експозиційної ділян-
ки є збереження, поповнення, всебічне вивчення й ефективне використання 
біорізноманіття культурних рослин. 

За сприяння керівництва ВНАУ та викладачів кафедри лісового, са-
дово-паркового господарства, садівництва та виноградарства біостаціонар 
та архітектурно-експозиційна ділянка ботанічного саду «Поділля» постійно 
поповнюються новими видами рослин за рахунок налагодженої співпраці з 
численними науковими установами та садовими центрами. У навчальному 
процесі розсадник – головний об’єкт під час проходження навчальної прак-
тики та практичних занять.

На завершальному етапі лекційно-практичного курсу із видового та 
чисельного складу рослин студентів ознайомлюють із біорізноманітністю 
життєвих форм, кількісним складом представників різних родин в природ-
ному і безпосередньо зростаючому вигляді. Майбутні фахівці мають мож-
ливість наочно дослідити морфо-біологічні особливості рослин, а також 
характерні  ознаки видів та форм, які представлені в колекції.
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В умовах ботанічного саду «Поділля» ВНАУ під час лаборатор-
но-практичних занять, а також навчальної та виробничої практик студенти 
факультету агрономії та лісівництва самостійно під керівництвом викладачів 
вивчають особливості росту та розвитку декоративних рослин, технологію 
вирощування, проводять догляд за ними та визначають можливості їхньо-
го використання в озелененні. Мотивація й активізація самостійної роботи 
формує у студентів вміння планувати, систематизовувати і контролювати 
свою діяльність, приймати і реалізувати рішення, що є необхідною умовою 
для майбутнього фахівця садово-паркового господарства. 

В умовах дослідних ділянок ботанічного саду «Поділля» ВНАУ прово-
дяться наукові дослідження з вивчення основ збереження, відтворення та ви-
користання рослинних ресурсів. Проаналізовано сучасний стан напрямків 
використання квітниково-декоративних рослин, у тому числі декоративних 
люпинів, та визначено їхню перспективу для озеленення зони Поділля.

У наш час дедалі більшу увагу приділяють збереженню біологічного 
різноманіття. Кожний вид рослин є складовою генетичного фонду рослин-
ного світу та має значну потенційну цінність для майбутнього використан-
ня людством. У зв’язку з цим одним із основних завдань ботанічних садів 
є збагачення генофонду рослин за рахунок проведення інтродукційної та 
селекційної роботи з видами, які мають велику народно-господарську та 
економічну цінність. Інтродукційні дослідження щодо виявлення перспек-
тивних рослин ведуться і сьогодні, оскільки рослинний світ налічує близько 
півмільйона видів, а в культурі представлений лише невеликою їх часткою. 

Важливе значення матимуть інтродуковані види роду Lupinus L., які ві-
домі як квітково-декоративні, лікарські і кормові рослини. Рід Люпин (Lupinus 
L.) належить до родини Бобові (Fabaceae), класу Дводольні (Magnoliopsida), 
відділу Покритонасінні (квіткові) (Magnoliophita). Види роду відзначаються 
високою азотфіксувальною здатністю, а також значним вмістом білка у на-
сінні і зеленій масі відповідно 30–40% і 20%, володіють значним біологічним 
потенціалом, який потребує подальшого дослідження [1, 34, 324]. 

Доцільність вирощування інтродукованих рослин у місцевих умовах 
базується на основі проведених фенологічних спостереженнях, вивченні 
морфологічних особливостей та фізіолого-біохімічних показників.

Культура люпину відома з глибокої давнини. Білий люпин вирощу-
вався 4–6 тис. років тому в Єгипті, Греції, давньому Римі. Жовтий і синій 
люпини походять із країн Середземномор’я, але введені в культуру лише у 
XIX ст. З XIX ст. почав вирощуватись також і багаторічний люпин, який 
походить із Північної Америки. У СРСР люпин як сидеральну культуру 
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почали вирощувати наприкінці XIX ст. Пропагував цю культуру на зелене 
добриво видатний вчений-агрохімік Д. М. Прянішніков [35, 122, 205-206].

Українське «люпин» походить від латинської назви цієї рослини – 
Lupinus, утвореної від слова lupus (вовк). Поряд зі словом «люпин», відома 
інша українська назва рослини – «вовкиня», яка є калькою з лат. lupinus чи з 
нім. Wolfsbohne («вовчий біб»). Вважають, що назва походить від того, що 
рослина, як вовк, виїдає мінеральні речовини з ґрунту [114, 118, 185]. 

Про теоретичну та практичну значущість цієї проблеми, необхідність 
її вирішення свідчать праці багатьох учених. Наукові праці, що прямо або 
опосередковано стосуються цих питань, представлені в основному за таки-
ми напрямами: праці описового характеру про систематику роду Lupinus та 
його видів; праці, в яких висвітлюються питання інтродукції; наукові дослід-
ження, розробки у вигляді дисертаційних робіт; довідкова література [53, 56, 
78, 183, 188]. 

Майрусян Н. А. описав історію одержання перших даних про люпин. 
Його дослідженнями встановлено, що перші згадки про люпин є у книгах 
Гіппократа (460–364 рр. до н.е.) та Теофаста (370–286 рр. до н.е.) [12]. У Єв-
ропейських країнах відомості про люпин з’явились у ХІІІ ст. Карлом фон 
Вульфеном після 1810 р. у Німеччині [123].

На теренах колишнього Радянського Союзу перші відомості про 
люпин як декоративну культуру з’явились у працях Вільного економічного 
товариства у 1811 р. Згодом у 1950–60 рр. люпинове насіння почали вико-
ристовувати як замінник кави [67–69, 94].

Проскура І. П. також досліджував питання «про перші повідомлення 
про посіви люпину в селянських господарствах колишньої Чернігівської гу-
бернії з метою його пропаганди та поширення» у 1903 р. [202].

Майрусян Н. А., крім історичних аспектів культури, дає їй детальну 
ботанічну та біологічну характеристику. Детальний опис роду подають Жу-
ковський М.П., Лукашевич М.І., Якушева А.С., Шульженко Ю.Є. Вагомий 
внесок в опис роду Люпин і його видів продемонстрував Курлович Б.С., 
який навів еколого-географічну характеристику роду, зробив його деталь-
ний опис, а також виділив перспективні види люпину і можливості їхнього 
використання. Курлович Б.С., Назарова Н.С., Рибнікова В.А. дали оцінку 
світовій колекції люпину, разом із Ларіоновою Л.І. досліджували шкодо-
чинні об’єкти, що уражають люпин [107, 115, 121-122, 126].

Багато праць присвячено вивченню біохімічних властивостей люпи-
ну, якими займались Солодюк Н.В., Соколов Н.В., Сметанін Н.І. Питання 
хвороб та шкідників люпину, їхні характеристики і способи захисту росли-
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ни від них відображені у роботах Агаєвої Р.Н., Цвєткової Н.А., Котової В.В.,  
Кунгурцевої О.А. та ін. [223, 307, 330].

Особливості інтродукції детально вивчали Гатаулина Г.Г., Дебелий 
Г.А., Зекунов А.В. Про використання інтродукованих видів люпину в зем-
леробстві і рослинництві писали Такунов І.П., Пида С.В., Юхимчик М.М. 
Використання люпину як кормової культури описане в працях Алексєєва 
Є.К., Бровченка Ф.М., Джури Н.М., Голодної А.В., Чоловського Ю.М., Пан-
циревої Г.В. Вагомий внесок  у люпиносіяння зробив академік Прянішніков 
Д.М. [28, 36, 44, 54, 57, 182, 187, 206, 270, 279].

Історії та аналізу декоративно-цінних видів люпину присвячено знач-
но менше робіт. Про перспективи використання люпину як декоративної 
культури знайдено у працях Мазура В.А., Прокопчук В.М., Панциревої Г.В. 
та австралійського монографа J.S. Gladstones. Довгий час селекцією деко-
ративного люпину займався англійський селекціонер Джордж Рассел [117, 
310]. Автори відзначають, що колекційні фонди декоративних люпинів 
ботанічних садів одночасно слугують і маточними  садами. Кращі сорти 
відпускають ботанічні сади міським господарствам зеленого будівництва, 
державним розсадникам та іншим організаціям, що займаються озеленен-
ням населених місць. 

Таким чином, аналіз літературних джерел з питань дослідження роду 
Lupinus в Україні та світі свідчить про те, що в досліджуваний період була 
створена досить розгалужена історіографія з цієї проблеми. Сучасна історіо-
графія питання становлення і розвитку досліджень роду Lupinus у нашій 
державі та світі ґрунтується на джерельній базі, яка постійно оновлюється, 
але повільними темпами. Розвиток досліджуваної проблеми залежить від 
виходу більш сучасних збірників наукових праць та документів, залучення 
до наукового обігу нових, раніше невідомих фактів та інформації. Джерель-
на база досліджень складається з архівних, музейних документів, наукових 
праць українських вчених, друкованих засобів масової інформації, худож-
ньої літератури, іноземних публікацій, електронної бази даних. Важливими 
джерелами слугують матеріали наукових конференцій, автореферати дис-
ертацій.

Серед інших джерел, що використовувалися під час дослідження цієї 
проблеми, заслуговують на увагу публікації, які друкувалися на сторінках 
журналів та газет. У наших дослідженнях використані матеріали близько 
40 періодичних видань. Насамперед було опрацьовано такі наукові журна-
ли: Agronomy Research, Acta Biologica Sibirica, Ukrainian journal of  ecology, 
Наукові доповіді НУБІП, збірник наукових праць ВНАУ «Сільське госпо-
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дарство і лісівництво», «Вісник НЛТУ», «Вісник БЦНАУ», «Український бо-
танічний журнал», «Інтродукція рослин», «Біологічний вісник», «Біологічні 
науки», «Бюлетень Нікітського ботанічного саду» та ін.

Аналіз наукових наукових праць та вагомого масиву історико-науко-
вої, біографічної, науково-популярної літератури доводить, що тема історії 
досліджень, генофонду, інтродукції, напрямів досліджень та перспектив ви-
користання декоративно-цінних видів роду Lupinus не лише в Україні, але і 
в рамках світового масштабу стала предметом наукового дослідження.
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РОЗДІЛ 2.

СВІТОВЕ БІОРІЗНОМАНІТТЯ
ДЕКОРАТИВНИХ  ВИДІВ РОДУ LUPINUS L.

2.1. Економічне та соціальне значення роду  Lupinus L.

Незважаючи на величезну кількість культурних рослин, доместикація 
і залучення до селекційного процесу нових видів залишається актуальним і 
в наші дні. Люпин є бобовою культурою, яка використовується в основно-
му як зелений корм, силос, зернофураж і сидерат. У багатьох країнах світу 
багато видів люпину мають також декоративне, харчове, фармацевтичне і 
косметичне застосування. Люпин часто називають «північною» або «євро-
пейською» соєю через високий вміст білка (30–55%), збалансованого за амі-
нокислотним складом, жиру (5,3–20%), вітамінів, мікро- і макроелементів. 
Все це визначає високу кормову придатність люпину і його роль у зменшен-
ні дефіциту рослинного кормового білка [33, 62, 248].

З аграрного погляду, урожайність зеленої маси рослин люпину ста-
новить 20–40 т / га, в особливо сприятливих умовах –  до 80 т / га, а вро-
жайність зерна – 3 т / га. До безперечних переваг рослин люпину варто 
віднести здатність рости на бідних і кислих ґрунтах, високу активність азот-
фіксації. Коренева система, яка глибоко проникає в ґрунт, дозволяє росли-
нам засвоювати з підорних горизонтів і переносити в орний шар ґрунту 
фосфор, калій та інші елементи живлення, тому люпин слугує прекрасним 
попередником для багатьох зернових і просапних культур [11, 25, 308].

Основним лімітним фактором для виробництва люпину залишається 
схильність рослин до різних захворювань – антракноз, фузаріоз, фомопсис 
та ін. У зв’язку з цим ведуться пошуки стійких до хвороб форм серед диких 
видів, які можуть бути залучені до селекції або стати альтернативою для вже 
наявних видів [32, 124, 186].

В умовах сьогодення у декоративному садівництві посилюється тен-
денція до використання нових багаторічних рослин із тривалим періодом 
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цвітіння та декоративного ефекту. Тому представники роду Lupinus стано-
влять вагомий інтерес. Досліджувані види характеризуються витонченістю 
і вишуканістю, які втрачені багатьма садовими декоративними формами і 
гібридами, різняться за висотою, габітусом куща, забарвленням квітки. До 
умов зростання види роду невибагливі, тому що в природних умовах вони 
ростуть на бідних, переважно піщаних ґрунтах [158, 246, 335]. Широке засто-
сування квітково-декоративних видів роду Lupinus у сучасному озелененні в 
умовах Поділля України стримує недостатня вивченість їхніх біологічних та 
декоративних особливостей і відсутність науково обґрунтованих рекомен-
дацій з вирощування та розмноження видів в умовах культури. З огляду на 
це, питання щодо насіннєвої продуктивності є актуальним для розширення 
асортименту квітково-декоративних рослин в озелененні і для збереження 
генофонду видів природної флори.

Рослини люпину, зокрема декоративні види, здавна застосовувалися 
і в народній медицині завдяки цілющим властивостям. Люпини займають 
провідне місце серед багаторічників, які здатні перезимувати у відкритому 
ґрунті. Висока декоративність, довговічність та можливість широкого вико-
ристання в декоративному садівництві, екологічна пластичність не тільки 
видів, але й більшості культиварів дає змогу вирощувати ці рослини в різних 
кліматичних зонах України [55, 58, 95, 156].

Види роду Lupinus L. є перспективними для застосування в озеленен-
ні, причому більшість із них має високий ступінь декоративності навіть без 
селекційної роботи, проте в Україні їх використовують в зеленому будів-
ництві недостатньо. Загалом це сорти і невелика кількість загальновідомих 
видів, тоді як в природі існує багато видів, різноманітних за кольором, фор-
мою та розмірами квіток, тривалістю цвітіння, іншими декоративними яко-
стями [275, 278].

З давніх часів представників роду Lupinus L. використовували не тіль-
ки як кормову, зернову, сидеральну культуру, але і як декоративну. Питання 
поширення перспективних представників цього роду з декоративними яко-
стями має не лише важливе наукове значення, а й соціальне та економічне 
[31, 260].

  З безлічі видів представників роду Lupinus (за класифікацією різних 
авторів від декількох десятків до декількох сотень) в більшості країн світу, 
у тому числі й Україні, культивують лише чотири: люпин вузьколистий 
(L. angustifolius L.), люпин жовтий (L. luteus L.), люпин білий (L. albus L.), 
люпин мінливий (L. mutabilis L.). Створені малоалкалоїдні форми багаторіч-
ного люпину багатолистого (L. polyphyllus Lindl.) користуються попитом, 
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однак ще не створено насіннєвого фонду. На основі цього виду отримано 
багато сортів (переважно закордонної селекції), які використовують в якості 
декоративної культури [35, 161, 177]. 

Люпин висаджують в одиночних і групових насадженнях з іншими 
багаторічниками в міксбордерах, групами на газоні. Ефектні в букетах, але 
стоять недовго. Люпини – рослини другого ряду. Добре поєднуються в мі-
шаних насадженнях із хостами, півниками, ромашками, лілеями, дельфінія-
ми, астильбами та ін. [247, 300].

 Враховуючи високі декоративні властивості цих видів та широкі 
можливості їхнього застосування, ці рослини становлять значний інтерес 
для садівництва України та для поповнення асортименту квітниково-деко-
ративних культур. Саме збагачення видової різноманітності декоративних 
культур інтродукованими видами роду Люпину, розширення варіантів про-
стих і комплексних садових композицій за їхньої участі, більш рівномірне 
їх розміщення в межах населених пунктів значно наблизить оформлення 
населених міст України до рівня кращих світових зразків.

Люпин – дуже декоративний, але чомусь цікавість садівників до цієї 
культури значно менша, ніж до подібних за виглядом. Мабуть, через те, що 
люпин занадто простий у догляді. Якби розкішні суцвіття для своєї декора-
тивності вимагали щоденної уваги, то, напевно, квітка люпин була би більш 
популярною [334–337].

Проте, коли сьогодні в тренді практичні сади (природні, легкого до-
гляду, «ліниві»), люпин поступово відвойовує собі популярність. Тим біль-
ше, що ця культура – ще й один з найкращих сидератів. Декоративно-цінні 
люпини універсальні і чудово виглядають у найрізноманітніших за стилем 
садах: від природних садів у стилі Піта Удольфа до садово-паркових компо-
зицій з регулярним плануванням (рис. 2.1).

Багато вітчизняних садівників ставляться до люпину як до звичайного 
бур’яну і не звертають увагу на його прекрасні декоративні якості. А все че-
рез те, що ця рослина здатна рости практично на будь-якому ґрунті, навіть 
абсолютно непридатному для інших культур. Проте декоративний люпин 
здатний прикрасити різноманітністю своїх відтінків будь-який сад, перетво-
ривши його в чудове місце відпочинку. Завдяки роботі селекціонерів ство-
рено нові сорти цієї садової та сільськогосподарської культури.  
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Природні сади у стилі Піта Удольфа
Садово-паркові композиції
з регулярним плануванням

Рис. 2.1. Варіанти використання декоративно-цінних видів Lupinus
залежно від значення роду 
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2.2. Оцінка декоративно-цінних видів роду Lupinus L.

Асортимент квітково-декоративних рослин суттєво змінюється з року 
в рік, до культури входять нові роди й види, з’являються нові сорти і водно-
час деякі, інколи популярні, зникають із каталогів. Серед широкого спектру 
квітниково-декоративних рослин до числа найбільш перспективних для ін-
тродукції в Україну належать види Lupinus L., представники якої займають 
одне з численних місць у світовому  асортименті декоративних культур [169, 
189, 301, 325]. Широке застосування квітко-декоративних видів роду Lupinus 
в сучасному озелененні в умовах Поділля України стримує недостатня вив-
ченість їхніх біологічних та декоративних особливостей і відсутність нау-
ково обґрунтованих рекомендацій з вирощування та розмноження видів в 
умовах культури.

Рослини люпину, зокрема декоративні види, що здавна застосовува-
лися ще і в народній медицині завдяки цілющим властивостям. Люпини 
займають провідне місце серед багаторічників, які здатні перезимовувати у 
відкритому ґрунті. Висока декоративність, довговічність та можливість ши-
рокого використання в декоративному садівництві, екологічна пластичність 
не тільки видів, але і більшості культиварів дає змогу вирощувати ці росли-
ни в різних кліматичних зонах України [217, 250].

Види роду Lupinus L. є перспективними для застосування в озеленен-
ні, причому більшість з них мають високий ступінь декоративності навіть 
без селекційної роботи, проте в Україні їх використовують в зеленому бу-
дівництві недостатньо. Загалом це сорти і невелика кількість загальновідо-
мих видів, тоді як в природі існує багато видів, різноманітних за кольором, 
формою та розмірами квіток, тривалістю цвітіння, іншими декоративними 
якостями.

Декоративні люпини застосовують в озелененні дуже широко: для 
облаштування клумб, рабаток, груп та інших елементів квітників. Ці квіт-
ково-декоративні рослини використовують як монокультури, так і під час 
створення змішаних груп, компонуючи їх за співвідношенням декоратив-
них ознак. До показників декоративності, газостійкості, пилостійкості та 
стійкості до фітопатогенних організмів існують особливі вимоги [245, 302].

У композиційному рішенні садово-паркових об’єктів озеленення на-
бувають популярності квітники з використанням оригінальних рослин, які 
необхідні в колоритному оформленні. Різні за габітусом і декоративними 
якостями квітково-декоративні люпини виконують різноманітні компози-
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ційні функції у просторовій організації рослинних елементів культурного 
ландшафту. При цьому особливу увагу приділяють загальному стану й умо-
вам місцезростання рослин в урбанізованому середовищі, що є однією з 
важливих передумов успішного вирішення комплексу питань, пов’язаних із 
формуванням міського ландшафту і поліпшенням його еколого-естетичних 
цінностей [303, 323, 331, 333]. 

Отже, квітково-декоративні рослини люпину в міських територіях ви-
конують санітарно-гігієнічну, декоративно-формувальну, природоохорон-
ну та культурно-освітню функції. Під час квітково-декоративного оформ-
лення сучасних садово-паркових об’єктів використовують багаторічники та 
однорічники, серед яких останні становлять 79 % від усіх встановлених груп. 
Палітра барв, характер цвітіння декоративних люпинів незрівнянні. Серед 
широкого й різноманітного асортименту досліджувані квітково-декоративні 
рослини мають кілька суттєвих переваг: по-перше, довготривало і безпе-
рервно квітують; по-друге, вони є незамінними компонентами у квіткових 
композиціях, тому займають особливе місце в ландшафтному озелененні.

Враховуючи різноманіття декоративних видів представників роду 
Lupinus за призначенням, кольоровою гамою, габітусом, формою декора-
тивних елементів, а також їх значна кількість у культурі розвинених країн 
світу, і беручи до уваги факт їх невеликої кількості в цій галузі нашої країни, 
питання визначення можливостей і шляхів використання потенціалу цих 
рослин для збагачення культигенної фракції флори є важливим як з науко-

Рис. 2.2. Люпин деревоподібний (L. arboreus Sims.)



- 19 -

вого, так і практичного погляду. Його вирішення стане суттєвим кроком на 
шляху до підвищення якості вітчизняного асортименту не лише зернових, а 
й декоративних рослин.

З багаторічних видів у культурі частіше трапляються люпин дерево-
подібний (L. arboreus Sims.) – багаторічна рослина, 1,5 м заввишки, з білими 
і жовтими кольорами, квітне в липні-серпні (рис. 2.2).

З 1826 року в культурі люпин багатолистий (L. polyphyllus Lindl.) з 
численними садовими формами  і сортами гібридного походження, з квіт-
ками як однотонними, так і двокольоровими: Abendglut, Albus, Apricot, 
Carmineus, Neue Spielarten, Prinzess Juliana, Roseus, Rubinkonig.

Тривалий час селекцією люпину займався англійський селекціонер 
Джордж Рассел. В Україні широкого поширення набули одноколірні со-
ртопопуляції, виділені з гібридів Рассела: Бург Фройлен, Кронлойхтер,  
Шлоссфрау, Майн Шлосс, Еделькбане, Кастеллян [50–51, 164, 286, 304].

Окрім одноколірних, на сьогодні існують унікальні різноколірні со-
ртопопуляції з широким спектром тонів і відтінків – від білого до фіолето-
вого: Абенглют, Сплендід. Серед новинок дуже ефектна низькоросла со-
ртопопуляція: Мінарет. Люпин Лулу – найскороспіліша суміш сортів серед 
багаторічного люпину (рис. 2.3.) [179].

Рис. 2.3. Суміш сортів рослин люпину Лулу
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Люпин висаджують в одиночних і групових насадженнях з іншими 
багаторічниками у міксбордерах, групами на газоні. Ефектні в букетах, але 
стоять недовго. Люпини – рослини другого ряду. Добре поєднуються у змі-
шаних насадженнях із хостами, ірисами, ромашками, лілеями, дельфініями, 
астильбами та ін. [22, 287, 306]. 

З безлічі видів представників роду Lupinus (за класифікацією різних 
авторів, від декількох десятків до декількох сотень) у більшості країн світу, 
у тому числі й Україні, культивують лише чотири: люпин вузьколистий 
(L. angustifolius L.), люпин жовтий (L. luteus L.), люпин білий (L. albus L.), 
люпин мінливий (L. mutabilis L.). Створені малоалкалоїдні форми багаторіч-
ного люпину багатолистого (L. polyphyllus Lindl.) користуються попитом, 
однак ще не створено насіннєвого фонду. На основі цього виду отримано 
багато сортів (переважно закордонної селекції), які використовують як деко-
ративну культуру [2, 8, 59–60, 278].

Культивовані в недавні часи види люпину також відрізняються від 
рослин, які ростуть у дикій природі за габітусом, абортивністю квіток і бобів, 
розміром та якістю насіння, стійкістю до біотичних і абіотичних факторів 
[26, 292, 301].

У кінці минулого століття поряд з традиційними у світі видами люпину 
(вузьколистим, білим, жовтим і мінливим) в Австралії селекцією були ство-
рені нові види з декоративними якостями: L. cosentinii Guss., L. athlanticus 
Gladst. і L. pilosus Murr, які стали невід’ємною частиною австралійських на-
укових досліджень [281, 309].

За результатами досліджень наведені основні морфометричні 
показники (висота рослин, забарвлення квітки та строки цвітіння) най-
більш перспективних декоративно-цінних представників роду Lupinus 
(табл. 2.1).

Проаналізувавши літературні дані, крім перерахованих, на думку 
австралійських учених, для введення в культуру перспективні ще деко-
ративні види – L. princei Harms., L. digitatus Forsk. і L. hispanicus Boiss. 
et Reut. 

З незначного досвіду вирощування декоративних рослин цього роду, 
переважна більшість із них в умовах країн Європи, а також США та Канади 
здатна добре розвиватись, переносити холодний період року, цвісти та пло-
доносити. Проте, на сьогодні залишається недостатньо вивченим питання 
щодо характеристики вищезазначених видів.
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Таблиця 2.1
Морфометричні показники, забарвлення квітки та тривалість цвітіння 

основних декоративно-цінних представників роду Lupinus
№
з/п

Назва виду
Висота 

рослин, см
Строки 
цвітіння

Забарвлення квітки

1 Люпин Косентина
(L. cosentinii Guss.) 70–120 липень-

серпень біло-рожеве

2 Люпин волосистий
(L. pilosus) 30–80 травень-

липень
червоно-коричневе, 

рожеве

3 Люпин атлантичний
(L. athlanticus) 45–60 серпень- 

вересень рожеве, коричневе

4 Люпин пальчастий
(L. digitatus) 15–40 червень-

липень
червоно-коричневе,

з плямами

5 Люпин іспанський
(L. hispanicus) 80–90 серпень-

вересень жовте

6 Люпин сомалійський
(L. princei) 50–70 липень-

серпень
світло-фіолетове, 

рожеве

7 Люпин білостебловий (L. 
albicaulis Douglas.) 40–70 травень-

липень біле

8 Люпин витончений
(L. ornatus Douglas.) 40–80 серпень-

вересень
яскраво-червоне, 

фіолетове

9 Люпин деревовидний
(L. arboreus Sims.) 150–160 травень-

липень жовте, голубе

10 Люпин багаторічний
(L. perennis L.) 100–110 серпень-

вересень біле, жовте, рожеве

11 Люпин нутканський
(L. nootkatensis Donn ex Sims.) 40–90 червень-

липень синє, біле, голубе

12 Люпин багатолистий
(L. Polyphyllus Lindl.) 50–60 липень-

серпень
біле, жовте, рожеве, 

голубе
Примітка: Інформація наведена для роду, види якого використовуються у декоративному садівництві

Таким чином, природні можливості представників роду Lupinus, пла-
стичність до зміни їхньої життєвої форми, висока якість за сукупністю ознак, 
що визначають їхню декоративність,  характеризує ці рослини як джерело для 
інтродукції і збагачення асортименту декоративних культур в Україні [219, 244].

Узагальнені рекомендації щодо використання різних видів роду 
Lupinus в озелененні з урахуванням їхніх біоморфологічних особливостей 
наведені у таблиці 2.2.

З практичного погляду усі досліджувані види викликають інтерес як потен-
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ційно цінні об’єкти для збагачення асортименту декоративних рослин України 
та є перспективними для поліпшення стану парків, скверів, садків зони Поділля.

Саме збагачення видової, а також чисельної різноманітності декора-
тивних культур інтродукованими представленими до вивчення видами роду 

Люпину, розширення варіантів простих і комплексних садових ком-
позицій за їхньої участі, більш рівномірне їх розміщення у межах населених 
пунктів значно наблизить оформлення населених міст України до рівня 
кращих світових еталонів.

Таблиця 2.2
Біоморфологічні особливості та рекомендації з використання основних 

декоративно-цінних представників роду Lupinus
№ 
з.п.

Назва виду
Життєва 
форма

Тип 
вегетації

Рекомендації з 
використання

1 Люпин Косентина
(L. cosentinii Guss.) однорічник літньо-

зелений
групи, міксбордер, 

клумби

2 Люпин волосистий
(L. pilosus) однорічник літньо-

зелений
на зріз, групи, 

міксбордер, клумби

3 Люпин атлантичний
(L. athlanticus) однорічник літньо-

зимозелений
клумби, бордюр, 
рабатки, міксбордер

4 Люпин пальчастий
(L. digitatus) однорічник літньо-

зелений
клумби, рабатки, 
підпірні стінки

5 Люпин іспанський
(L. hispanicus) однорічник літньо-

зелений
клумби, бордюр, 
підпірні стінки

6 Люпин сомалійський
(L. princei) однорічник літньо-

зелений
солітери на фоні 
газону, групи

7 Люпин білостебловий
(L. albicaulis Douglas.) багаторічник літньо-

зелений
клумби, рабатки, 

групи

8 Люпин витончений
(L. ornatus Douglas.) багаторічник літньо-

зелений
клумби, бордюр, 
підпірні стінки

9 Люпин деревовидний
(L. arboreus Sims.) багаторічник літньо-

зелений
рабатки, групи, 
солітери, клумби

10 Люпин багаторічний
(L. perennis L.) багаторічник літньо-

зелений
групи, клумби, 
солітери

11 Люпин нутканський
(L. nootkatensis Donn ex Sims.) однорічник літньо-

зелений
групи, клумби, 

бордюр

12 Люпин багатолистий
(L. Polyphyllus Lindl.) багаторічник

літньо-
осінньо-
зелений

групи, клумби, 
солітери

Примітка: Інформація наведена для роду, види якого використовуються у декоративному садівництві
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Усі види роду Lupinus, що пройшли первинне інтродукційне випро-
бування за комплексом показників, які визначають не лише їхню зернову 
та кормову продуктивності, а й декоративність та господарсько-біологічні 
якості, оцінюються як добре адаптовані до едафокліматичних умов Поділля 
і рекомендуються як об’єкти для збагачення асортименту рослин.

При оцінці перспективності видів роду Люпин в якості декоративних 
рослин, необхідно додатково, поряд з описом ефекту цвітіння, приділяти 
увагу таким декоративним елементам, як форма і забарвлення листя, форма 
і забарвлення плоду. Також, більш детального вивчення потребує проведен-
ня комплексної оцінки декоративності досліджуваних видів (табл. 2.3). 

Ознаки декоративності, господарські та біологічні властивості оці-
нювали за 5-бальною шкалою з урахуванням коефіцієнта вагомості кожної 
ознаки чи властивості.

Більшості видам характерне яскраве стійке забарвлення. Квітки та су-
цвіття більшості видів є стійкими до несприятливих погодних умов. Кущі 
компактні, здебільшого галузисті, добре облиствлені. Листки зелені, у біль-
шості видів – блискучі. Оригінальність декоративних люпинів садової групи 
визначається невеликим розміром куща, що в поєднанні з рясним і трива-
лим цвітінням відкриває можливості для їхнього використання в озелененні 
невеликих за розміром ділянок.

Підсумкова оцінка видів становить 63–92 бали, а отже, всі досліджені 
види виявляють високу декоративність і заслуговують на впровадження у 
виробництво.

За оцінкою декоративності основних декоративно-цінних представ-
ників роду Lupinus L. найкраще зарекомендували себе люпин багаторічний 
– L. perennis L. та люпин багатолистий – L. Polyphyllus Lindl.) 

Характеристика досліджуваних видів (сортів / гібридів) наведена нижче:
L. Polyphyllus Lindl. – багаторічна трав’яниста рослина з високим (до 70 

см) прямим і борознистим, майже голим, блискучим стеблом. Коренева система 
стрижнева, на коренях є бульбочки з бактеріями, що здатні засвоювати азот з пові-
тря. Листки пальчастоскладні, з 10–15 листочками на довгих черешках. Листочки 
складного листка ланцетоподібні, короткозагострені, цілокраї, темно-зелені, звер-
ху голі, знизу притиснуті дрібноволосисті, від країв з темними війками. Прилистки 
шилоподібні, часто на 3/4 зростаються з черешками, волосисті, опадні. Квітки (в 
кількості 50–80) зібранні у довгі верхівкові китиці (до 50 см завдовжки). Чашечка 
двогуба, з цілісними або дуже дрібнозубчастими частками. Віночок метеликовий, 
втроє довший за чашечку, синій, рідше червоний. Човник дзьобоподібно зігнутий. 
Тичинок – 10, що зрослися між собою тичинковими нитками, утворюючи так 
звану тичинкову трубку, всередині якої розташована маточка. Зав’язь верхня. Біб 
– видовжений, вузький, сплюснутий, чорний, густоволохатий, двостулковий, між 
насінинами є поперечні перегородки. Цвіте у травні-липні [30, 60, 120, 291–292].
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Таблиця 2.3
Оцінка декоративності основних декоративно-цінних

представників роду Lupinus L. 

Назва сорту
(гібриду)

Оцінка, бали

Сума 
балів

З
аб
ар
вл
ен
н
я 
кв
іт
ки

 т
а 
й
ог
о 

ст
ій
кі
ст
ь 

(4
)

Р
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м
ір

 к
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и

 (
1)

Ф
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м
а 
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іт
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а 
су
ц
ві
тт
я 

(2
)

М
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ть

 (
1)

С
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й
кі
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ь 
кв
іт
ки
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о 

н
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п
р
и
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х 
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ов

 (
2)

К
ущ

 (
га
бі
ту
с,

 л
и
ст
я)

 (
2)

О
р
и
гі
н
ал
ьн
іс
ть

 с
ор
ту

 (
2)

Р
яс
н
іс
ть

 ц
ві
ті
н
н
я 

(5
)

З
аг
ал
ьн
и
й

 с
та
н

 р
ос
ли
н

 (
1)

Люпин Косентина
(L. cosentinii Guss.) 15 3 4 5 6 7 8 12 3 63

Люпин волосистий
(L. pilosus) 14 4 9 3 9 10 8 12 4 75

Люпин атлантичний
(L. athlanticus) 10 4 9 5 9 3 8 12 4 64

Люпин пальчастий
(L. digitatus) 10 4 8 2 9 8 8 16 4 69

Люпин іспанський
(L. hispanicus) 18 4 9 5 9 8 8 15 4 80

Люпин сомалійський
(L. princei) 13 4 6 5 7 8 8 15 4 70

Люпин білостебловий
(L. albicaulis Douglas.) 12 4 6 5 7 8 8 12 4 66

Люпин витончений
(L. ornatus Douglas.) 10 4 9 5 9 8 8 13 4 70

Люпин деревовидний
(L. arboreus Sims.) 11 5 9 5 8 8 8 13 4 71

Люпин багаторічний
(L. perennis L.) 18 5 8 5 9 10 10 22 5 92

Люпин нутканський
(L. nootkatensis Donn 

ex Sims.)
15 3 4 5 6 7 8 12 3 63

Люпин багатолистий
(L. Polyphyllus Lindl.) 18 4 8 5 9 9 9 20 5 87

Примітка: у дужках наведено коефіцієнти вагомості ознак і властивостей.
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Гібрид Лулу-рассел (рис. 2.4.) має велику популярність серед садів-
ників. Дані гібриди мають швидку схожість, ростуть компактно. Висота не 
перевищує 60 см. Висів у відкритий ґрунт проводять у 2–3-й декаді квітня. 
Перші квіти з’являються через 13 тижнів.

 Рис. 2.4. Гібрид L. Polyphyllus Lindl. Лулу-рассел на базі архітектурно-
експозиційної ділянки ВНАУ

Сорт Мінарет – це багаторічна рослина, яка виростає до півметра 
у висоту. Міцні прямі стебла вкриті листям, які нагадують пальчики на 
подовжених черешках (рис. 2.5). Різноманіття забарвлень цього низь-
корослого сорту не заважає йому мати характерну особливість – квіти 
збираються в суцвіття ґроноподібної форми. Період цвітіння займає 1 
місяць в теплу пору року. Ця квітка краще зростає в сонячних місцях і 
на родючих ґрунтах. Придатна для потреб декоративного садівництва, 
в групових композиціях і міксбордерах. Досить ефектно виглядає і в бу-
кетних композиціях.
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Рис. 2.5. Сорт L. Polyphyllus Lindl. Мінарет

L. perennis L. – багаторічна трав’яниста рослина, яка має товстий корінь, 
м’ясистий, багаторічний. Висота рослини досягає 120 см. Листки великі, низові, 
на довгих черешках з продовгувато-овальними листочками. Квітки сині, в гу-
стих китицях. Під час цвітіння їх охоче відвідують джмелі і бджоли. Боби, так 
само як і темні насінини, дрібніші, ніж в інших видів люпину. Стебла прямосто-
ячі, товсті, щільні, дуже слабо опушені. Листя пальчасте, на довгих черешках. 
Листочки в числі 7–9 штук, до 5 см у довжину, оберненоланцетоподібні, тупі, 
зверху голі, знизу неуважно опушені. Кисті до 30 см довжини, верхівкові, бага-
токвіткові, пухкі, прямостоячі. Квітки почергові або кільчасті, синьо-фіолетові, 
рожеві, білі або кольорові, прапор в центрі з білою плямою. Віночок 1,5 см у 
довжину, метеликовий. Цвіте в червні-липні. Краще зростає на піщаних, помір-
но сухих або помірно вологих ґрунтах. Є морозостійкою культурою. У культурі 
з 1658 року. Рослина дуже розростається на схилах, пустирях і щороку дає ба-
гату зелену масу. Насіння дозріває найшвидше і тому район поширення цього 
люпину сягає на північ далі від інших видів [20, 63, 86–91, 120, 184].

Сорт Альбус (рис. 2.6) є одним з найвідоміших європейських од-
норічних самозапильних сортів висотою 1,5–2 м з білими квітками. Цей 
сорт є теплолюбним, жаровитривалим і досить посухостійким, вимогливим 
до ґрунтів. Насіння велике, біле або біло-рожеве. 
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 Рис. 2.6. Сорт L. perennis L. Мінарет

Сорт Феєрверк (рис. 2.7) має ефектні квіти. Ця рослина має висоту 
100–120 см. Листки декоративні, пальчастоскладні, на довгих черешках. 
Ґроноподібні суцвіття червоного, білого і жовтого кольору. Сорт рясно цві-
те в червні. Використовують для бордюрів, рабаток, міксбордерів. Сорт кра-
ще зростає на сонячних ділянках, до ґрунтів не вимогливий. Насіння висіва-
ють у квітні-травні у відкритий ґрунт на постійне місце, витримуючи відстань 
між рослинами 20–25 см. Сходи з’являються на 25–30 день. 

 Рис. 2.7. Сорт L. perennis L. Феєрверк на базі архітектурно-експозиційної 
ділянки ВНАУ
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Використовують для бордюрів, рабаток, міксбордерів. Сорт краще зро-
стає на сонячних ділянках, до ґрунтів не вимогливий. Насіння висівають у 
квітні-травні у відкритий ґрунт на постійне місце, витримуючи відстань між 
рослинами 20–25 см. Сходи з’являються на 25–30 день [139, 157, 213, 221-222].

Отже, інтродукція нових, різноманітних за біологічними особливо-
стями та декоративними ознаками декоративних люпинів є ефективним 
засобом розширення застосування цієї культури у ландшафтному будівни-
цтві. Асортимент, який розробляється, має складатися із сортів з широкою 
гамою забарвлення, різними термінами і тривалістю цвітіння, високою стій-
кістю до несприятливих природно-кліматичних чинників, збудників основ-
них захворювань тощо. Досліджувані види роду Lupinus L., інтродуковані у 
ґрунтово-кліматичні умови зони Поділля, добре адаптувалися в районі інт-
родукції і є перспективними для впровадження в культуру.

2.3. Дослідження видів  роду  Lupinus L. та перспективні 
напрямки їхнього розвитку в умовах України

Розглянемо біологічні, морфологічні та екологічні характеристики 
видів, деякі з яких вже окультурені, інші ж поки що трапляються тільки в 
дикій природі й на території України не зростають. В основу опису були 
взяті дані досліджень провідних фахівців з люпину – Петреченка В.Ф., Го-
лодної А.В., Чоловського Ю.М., Прокопчук В.М., а також австралійської 
монографії роду Lupinus J.S. Gladstones та Н.А. Майсурян, А.І. Атабекової 
[120, 159–160, 181–185].

Люпин Косентина (L. cosentinii Guss.) – вперше введений в культуру 
твердонасінний вид (рослини прямостоячі, сильно розгалужені, висотою 
20–120 см, розмір 3–5-насінних бобів – 40–55 * 13–16 мм). Має обмежене 
географічне поширення на західному узбережжі Середземного моря, хоча 
дрібнонасінні форми знайдені і в Марокко (дод.2). Ще в давнину цей вид 
люпину, як і багато інших, використовували для збагачення ґрунтів, а в го-
лодні роки – в якості їжі. У минулому столітті вид був інтродукований в 
Західну Австралію, де росте як дикоросла пасовищна рослина на бідних 
прибережних піщаних ґрунтах. Саме в умовах Австралії одержав назву 
«sandplain», що в перекладі означає – піщано-рівнинний, або західно-ав-
стралійський синій люпин. Австралійські вчені виявили високу природо-
зберігаючу роль рослин цього виду. У результаті багаторічного зростання 
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люпину Косентина на західно-австралійських пасовищах зупинена вітрова 
ерозія, збільшився вміст азоту в ґрунті, глибока коренева система рослин 
сприяла надходженню калію з нижніх горизонтів ґрунту у верхні. Потреба 
рослин люпину в добривах менша, ніж в інших культурах, наприклад коню-
шини [159, 209–211]. 

Люпин атлантичний (L. athlanticus) представлений однорічними 
рослинами висотою до 60 см, розмір 3–5-насінних бобів 40–70 * 15–22 мм. 
Відрізняється від інших видів формою. Поширення обмежене горами в 
Марокко (600–1400 м над рівнем моря) на галькових сланцевих і гранітних 
ґрунтах (рН 6,5–9). В Австралії в результаті міжвидової гібридизації та ви-
користання мутагенезу отримані форми з низьким вмістом алкалоїдів, рано-
квітучі, більш продуктивні. Були також отримані білоквіткові і білонасінні 
форми [120, 220, 251–253, 262]. 

Люпин волосистий (L. pilosus) – однорічна рослина висотою 30–80 
см, стебла прямостоячі, слабо гілкуваті, слабо облиствлені, розгалуження 
верхнє симподіальне, що співвідноситься з ранньостиглістю, розмір 2–4-на-
сінних бобів 50–80 * 20–25 мм, розмір насіння 10–14 * 9–12 * 6–8 мм (най-
більші з усього роду), забарвлення плямисте (від коричнево-червоної до ро-
жевої), поверхня – чітко шорстка. Зростає на кам’янисто-піщаних ґрунтах, 
базальтових виступах (рН 5,5–8,7), в горах (на висоті 1200 м і вище). Поши-
рений на Криті, островах Егейського моря, в Греції, західній та південній 
Туреччині, Лівані, Сирії, Ізраїлі та Західній Йорданії. Припускається, що 
цей вид культивували в місцях зростання в Середньовіччі. Без сумніву, що з 
часів інтродукування в Західну Європу в XVI столітті рослини люпину во-
лосистого вирощували як декоративну рослину через великі квітки, зібрані 
в порівняно довгі (до 30 см) суцвіття. Цілком можливо, що протягом трива-
лого часу насіння рослин вживали в їжу як у Східному Середземномор’ї, так 
і в країнах Західної  Європи [254–255, 269, 311].

Люпин пальчатий (L. digitatus) – твердонасінний, представлений од-
норічними рослинами висотою 15–40 см і вище, стебло прямостояче, слабо 
облистяне, квітки великі, зібрані в невеликі малоквіткові неправильно кіль-
часті суцвіття, розмір 3–4-насінних бобів 30–60 * 9–12 мм, насіння – 7 * 6 * 
3 мм (форма приплюснута, забарвлення червонувато-коричневе з темною 
плямистістю). Поширений в пустельних районах Єгипту, і особливо як 
бур’яниста рослинність полів у дельті Нілу, оазисах, гористих місцях цен-
тральної частини Сахари, Сенегальської долини, на напівпустельному мор-
ському північно-західному узбережжі Африки (в районі пустелі Сахари). У 
садах і парках вирощують як декоративну рослину [256, 267]. 
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Люпин іспанський (L. hispanicus) має два підвиди: hispanicus, що ро-
сте переважно в центральній і південній Іспанії на кам’янистих помірно 
і дуже кислих ґрунтах, і bicolor, поширений в холодних вологих районах 
північно-західної Іспанії та в північній Португалії на піщаних і слабо дре-
нованих помірно кислих ґрунтах. Вид близький до L. luteus, але просунувся 
в більш північні широти, ніж люпин жовтий, що може бути особливо ак-
туально для нашої країни. У горах піднімається до 1500 м над рівнем моря. 
Розмір 6–7-насінних бобів 40–60 * 6–12 мм, форма сплюснута. Може слу-
гувати вихідним матеріалом на холодо- та посухостійкість, а також стійкість 
до хвороб. Отримано гібриди від міжвидових схрещувань люпину жовтого 
і іспанського [19, 21, 332]. 

Люпин сомалійський (L. princei) представлений однорічними рос-
линами висотою 30–120 см, стебло слабко гілкувате, розмір 3–4-насінних 
бобів 50–70 * 16–18 мм, насіння – 9–10 * 4–8 мм (форма квадратна, сплю-
щена). Широко поширений в горах Кенії і Танзанії на висоті 1700–3000 м 
над рівнем моря, а також на півдні Ефіопії. Крім перерахованих вище видів 
Середземноморського походження, які привернули увагу австралійських до-
слідників, багато видів американської групи також мають важливе практич-
не значення. Головна відмінність видів люпину з Нового Світу і Середзем-
номор’я – дрібнонасінність. Багато з них використовують як декоративні і 
культивують з цією метою [23-24, 52, 271, 305].

Люпин білостебельчастий (L. albicaulis Douglas) – інтродукований 
з Канади (форт Ванкувер) до північно-західного району США, де для 
поліпшення ґрунтів у лісовідновлювальних програмах, а також у якості па-
совищного корму широко використовують сорт Хедерма [7, 47–48, 119].

Люпин витончений (L. ornatus Douglas.) Найбільш близький до ві-
домого L. mutabilis. Рослини прямостоячі з потужним гіллястим стеблом 
заввишки 40–80 см. Через яскраво забарвлені квіти, зібрані в довгі суцвіт-
тя, культивується у садах як декоративна рослина. На думку науковців, де-
які форми цього виду можуть мати практичну цінність як зелене добриво, 
оскільки утворюють досить значну зелену масу за порівняно короткий веге-
таційний період [37–40, 49, 120, 125].

Люпин деревовидний (L. arboreus Sims.) Популярний у багатьох 
країнах як багаторічний декоративний чагарник, виведені декоративно-цін-
ні сорти. Рослини мають 4–5-річний цикл розвитку, характеризуються дуже 
швидким зростанням, холодо- і посухостійкістю; запашні квіти жовтого або 
блакитного забарвлення довжиною до 1,5 см, зібрані у великі суцвіття. Зро-
стає на легких піщаних ґрунтах субтропіків, витримує нагрівання піску до 
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50–60°С. З тихоокеанського узбережжя Чилі (джерело походження) вид ши-
роко розповсюдився у світі: на морські узбережжя США, Канади, Ірландії, 
Великобританії та низку країн Південної півкулі; активно використовується 
в програмах збереження ґрунтів. У південній частині Нової Зеландії люпин 
деревовидний обробляють як рослину, що збагачує ґрунт азотом в підліску 
хвойних лісів, насаджуються на піщаних дюнах. Масова загибель рослин 
цього виду від антракнозу, що спостерігається в останні роки, порушує ро-
звиток хвойних дерев і створює загрозу дрейфу пісків [3, 18, 27, 92, 176]. 

Люпин багаторічний (L. perennis L.) – багатостеблова рослина, стебло 
прямостояче, сильно облиственний. Поширений в західній частині США і 
Канади, а також на узбережжі Північного Льодовитого океану. Вирощують 
як декоративну рослину [172, 179, 237, 240, 263, 268, 334]. 

Люпин нутканський (L. nootkatensis Donn ex Sims.) – багаторічний 
вид, рослини якого досягають 40–90 см у висоту, мають короткі листові че-
решки, затуплені листки і численні суцвіття синього, білого і синьо-білого 
забарвлення, цвітуть тривалий час і витримують досить холодні зими (до 
-2°С), ростуть на кам’янистих, вилужених, добре дренованих ґрунтах при 
рН 6,1–6,5, витримують часткову тінь; горохоподібні стручки вкриті ма-
ленькими волосинками. Характеризується високою нектаропродуктивні-
стю. Ендемік Аляски й Алеутських островів, вид досить широко поширився 
у верхніх широтах Північної півкулі: Канаді, Шотландії, Норвегії, Швеції, 
на Камчатці. Рослини цього виду використовують для рекультивації еро-
дованих ґрунтів в Ісландії, куди в середині минулого століття з Аляски було 
завезено кілька грамів насіння і кілька корінців з ризобіальними азотфіксу-
вальними бактеріями. Рослини люпину нутканського досить швидко засе-
лили великі простори і сформували щільний покрив на раніше неродючих 
ґрунтах, пофарбувавши пейзаж країни в блакитний колір на час тривалого 
цвітіння. При цьому помітно зросла родючість ґрунтів, значно збільшився 
вміст азоту і вуглецю. На сучасному етапі ведеться насінництво і всебічне 
вивчення виду. Аналогічні роботи з поліпшення неродючих лісових ґрунтів 
за допомогою люпину нутканського проводяться на півночі Швеції [257, 
261, 266, 277].

Крім перерахованих ще цілий ряд американських видів люпину має 
цінні для використання декоративні та господарські ознаки: люпин гірський 
– L. monthanus Smith., Люпин Хартвега – L. hartwegii Lindl, люпин елегант-
ний – L. Elegans, люпин Баркера – L. barkeri Lindl., люпин двоколірний – L. 
bicolor Lindl. та інші, які характеризуються декоративно-цінними ознаками 
[264–265]. 
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Таким чином, обмежена кількість видів люпину, впроваджених у ви-
робництво в більшості країн світу, у тому числі в Україні, може бути збіль-
шена. Рослинні ресурси люпину численні і різноманітні, тому їх введення в 
культуру може відбуватись як за допомогою селекційного поліпшення видів, 
так і в результаті інтродукції в нові райони з метою збагачення та поповнен-
ня колецій квітниково-декоративних рослин.

2.4. Узагальнення досягнень сучасної науки та актуальні 
невирішені теоретико-прикладних питань біології 

декоративних видів роду  Lupinus L.

Важливим питанням сучасної проблеми збереження біорізноманіття та 
раціонального використання рослинних ресурсів є збагачення асортименту 
декоративних рослин. Оскільки, дедалі актуальнішою стає оптимізація стану 
зелених насаджень, то поліпшити їхню структуру та декоративність можна 
шляхом розширення асортименту перспективних інтродуцентів, зокрема, ма-
лопоширених в Україні рослин з Lupinus L. [259, 274, 295–295, 328]. 

З безлічі видів представників роду Lupinus (за класифікацією різних 
авторів від декількох десятків до декількох сотень) в більшості країн світу, 
у тому числі в Україні, культивують лише чотири: люпин вузьколистий 
(L. angustifolius L.), люпин жовтий (L. luteus L.), люпин білий (L. albus L.), 
люпин мінливий (L. mutabilis L.). Створені малоалкалоїдні форми бага-
торічного люпину багатолистого (L. polyphyllus Lindl.) користуються попи-
том, однак ще немає насіннєвого фонду. На основі цього виду отримано 
багато сортів (переважно закордонної селекції), які використовують у якості 
декоративної культури [293, 326–327].

Узагальнені літературні дані щодо вивчення морфо-біологічних, еко-
логічних особливостей, фізіології та генетики декоративно-цінних видів 
роду Lupinus L., є першочергово необхідними при розробці пропозицій 
щодо використання, удосконалення агротехніки і досліджень селекції та для 
здійснення експериментально-дослідних робіт, спрямованих на задоволен-
ня потреб озеленення населених місць [312–315, 329].

На основі узагальнення літературних джерел проаналізовано до-
сягнення сучасної науки та актуальні невирішені теоретичні та приклад-
ні питання біології декоративних видів роду. Аналіз літературних даних 
щодо використання видів Lupinus L. свідчить про те, що вони є цін-
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ними у народному господарстві: у квітникарстві для вирощування як у 
відкритому, так і закритому ґрунті, зокрема, для всіх наявних на цей час 
варіантів індивідуального і масового озеленення територій, в окремих 
випадках – для озеленення приміщень, а також як лікарські рослини та в 
кулінарії [2–6, 9–10, 12,  322].

Враховуючи високі декоративні якості видів родини Lupinus L., ши-
рокі можливості їхнього застосування, позитивний досвід випробування і 
практичного використання у країнах Європи та Північної Америки, а та-
кож у близьких до агрокліматичних умов України, ці рослини можуть ста-
ти об’єктами значного поповнення асортименту квітниково-декоративних 
культур нашої держави [13, 28, 41–43, 45–46, 64, 72–73].

З практичного погляду всі досліджувані види викликають інтерес як 
потенційно цінні об’єкти для збагачення асортименту декоративних рос-
лин України та є перспективними для поліпшення стану озеленення різних 
територій. За даними проведеного нами інтродукційного експерименту в 
Центральному Лісостепу та попередньо здійсненими подібними дослід-
женнями окремих видів в інших ботаніко-географічних зонах, низка цих 
рослин входить до числа добре адаптованих до різних кліматичних умов 
нашої держави і заслуговує на широке впровадження в квітникарство від-
критого ґрунту. Саме збагачення видової та сортової різноманітності квіт-
никових культур інтродукованими видами родини Lupinus L., розширен-
ня варіантів простих і комплексних садових композицій з їхньою участю, 
більш рівномірне їхнє розміщення в межах населених пунктів значно на-
близить квітникове оформлення населених міст України до рівня кращих 
світових зразків.

У колекційних фондах ботанічних установ України ці рослини, не-
зважаючи на високу декоративність, є досить рідкісними, а їхній посадковий 
матеріал практично відсутній. Також відсутня попередня оцінка придатності 
цих рослин до наших умов разом зі списками перспективних для інтро-
дукції в Україну видів та сортів Lupinus L.  Фрагментарно проведене інт-
родукційне випробування декількох рослин, натомість дані про біологічні 
особливості інтродукованих видів майже відсутні. Недостатньо необхідних 
відомостей про особливості проходження етапів органогенезу, біоморфо-
логічні особливості, деякі аспекти репродуктивної біології, в першу чергу 
ті, що становлять вагомий інтерес для насінництва та селекції. Селекційна 
робота зі створення нових високодекоративних сортів перспективних видів 
цієї родини, пристосованих до місцевих умов, в нашій країні ще не здійсню-
валась [79, 96, 119, 280].
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Враховуючи найбільше видове різноманіття з переважним числом ба-
гаторічних видів люпину зосереджено в Новому Світі і невелика кількість – у 
Середземномор’ї (Старий Світ), серед дикорослих видів роду Lupinus чимало 
перспективних форм, придатних для введення в культуру в Україні. Агроклі-
матичні умови нашої країни, а також успішна інтродукція представників диких 
видів люпину у віддалені від центрів їхнього походження регіони, є підставою 
для введення їх у зону Поділля [121, 151, 156, 173, 272–273, 297]. 

Окремі дані про біологію рослин видів і форм перелічених вище 
родів наведено у низці дендрофлор, довідників та визначників, а також у 
деяких інших публікаціях зарубіжних і вітчизняних дослідників. Проте, в 
Україні комплексних досліджень цих невиправдано забутих рослин не про-
водилося, тому на сьогодні широке коло питань щодо їхніх біологічних 
особливостей загалом та репродуктивної здатності зокрема в літературі ви-
світлено недостатньо [174, 180, 276].

  Отже, вищезазначені питання є актуальними, а їхнє опрацювання 
має становити вагомий внесок у ботанічну науку в цілому й у першу чер-
гу для інтродукції рослин, а також для практичного квітникарства та ланд-
шафтного дизайну.

2.5. Систематичне положення, ареал та стисла екологічна 
характеристика видів роду  Lupinus L.

Попередні дослідження показали, що в Україні цілеспрямоване інтро-
дукційне залучення, вивчення та випробування рослин видів роду Lupinus 
L. як науково-дослідних об’єктів не досягли належного рівня. Ботанічну ха-
рактеристику видів і напрями їхнього використання висвітлено недостатньо 
[140–144, 177]. Відсутність інформаційної бази створює складнощі у вирі-
шенні низки практичних завдань в інтродукції, селекції, а також у розробці 
технологічних аспектів агрокультури, при використанні в озелененні. Тому 
виникла необхідність в аналізі та узагальненні даних щодо систематичного 
положення, ареалу та екологічних характеристик видів досліджуваного роду. 

З давніх часів представників роду Lupinus L. використовували не тільки 
як кормову, зернову, сидеральну культуру, а й декоративну. Питання поши-
рення перспективних представників цього роду з декоративними якостями 
має не лише важливе наукове значення, а й народногосподарське [145–147].  

На сьогодні немає чіткого уявлення про кількість реальних видів роду 
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Lupinus L. Їх число знаходиться в межах від 100–200 до 800–1000 та більше. 
Це пояснюється великим ареалом і широкою екологічною амплітудою міс-
ць зростання. На відміну від інших культур, багато видів люпину введені в 
культуру зовсім недавно: вузьколистий і жовтий – в середині XIX століття, 
інші види – у ХХ столітті. Тільки два види люпину – мінливий і білий – давні 
культурні рослини, культивуються впродовж тисячоліть. Так, сучасні куль-
турні форми цих видів за морфологічними особливостями, забарвленням і 
розміром відрізняються від стародавніх представників. Культивовані в недав-
ні часи види люпину також відрізняються від рослин, які зростають у дикій 
природі за габітусом, абортивністю квіток і бобів, розміром та якістю насіння, 
стійкістю до біотичних і абіотичних факторів [148, 178, 190–195, 238].

Дикорослі форми люпину сконцентровані у двох великих світових 
регіонах: середземноморсько-африканському (східна півкуля) і американ-
ському (західна півкуля). У Середземномор’ї та Африці описано 12 видів 
люпину, серед яких 11 однорічних і 1 багаторічний, але, мабуть, уже вимер-
лий вид. Люпини цього регіону ростуть в основному на невеликих ділянках 
легких ґрунтів переважно в низьких висотах або на морських узбережжях. 
Велика частина видів характеризується однорічним способом життя, проте 
досить часто у природі трапляються озимі та крупнонасінні рослини. Дико-
рослі люпини розташовані на виходах материнських гірських порід (граніту, 
гнейсу, кристалічних сланців), на кислих вулканічних лавах і на ґрунтах, що 
виникли в результаті їх вивітрювання. Подібні ґрунти у природі існують 
великими масивами в країнах Середземноморського басейну, їм характерна 
кисла реакція і на них зростають дикорослі люпини [196, 212, 234–236]. 

У країнах Середземномор’я люпини ростуть на приморських пісках, на 
луках і покладах скельних щілин, де засмічують посіви культурних рослин. 
З відносно невеликої кількості видів цього центру, деякі з них окультурені і 
вирощуються широко в Австралії, а також у багатьох країнах Європи, Азії та 
Африки. Найбільш широко в сільськогосподарському виробництві багатьох 
країн світу культивується Lupinus albus L. (люпин білий), Lupinus angustifolius 
L. (люпин вузьколистий) і Lupinus luteus L. (люпин жовтий) [175, 241–243]. 

Відомо, що найбільше видове різноманіття з переважним числом ба-
гаторічних видів люпину зосереджено в Новому Світі і невелика 

кількість – у Середземномор’ї (Старий Світ), серед дикорослих видів 
роду Lupinus чимало перспективних форм, придатних для введення в куль-
туру в Україні. Агрокліматичні умови нашої країни, а також успішна інтро-
дукція представників диких видів люпину у віддалені від центрів їх поход-
ження регіони, є підставою для введення їх у зону Поділля.
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Науковці Н. А. Майсурян, С. І. Степанова та ін. відзначають, що видо-
утворення цього роду відбувалося в трьох генетичних центрах, а саме: у 
країнах Середземномор’я, в Північній і Південній Америці (рис. 2.8). 

 Рис. 2.8. Ареал поширення роду Lupinus L.

Наявність центрів роду Lupinus L. у трьох різних континентах стало 
підставою для припущення, що ці генцентри є вторинними. Була представ-
лена гіпотеза про зародження роду люпину 50–165 млн. років потому, ще до 
розбіжності континентів [76, 93, 149].

В Австралії порівняно недавно окультурені і вирощуються на піщаних 
ґрунтах з лужною реакцією також L. cosentinii Guss та L. atlanticus Gladstones і 
L. pilosus Murr. У західній півкулі люпин поширені від рівня океану до 4800 м 
над рівнем моря і вище, від Патагонії до Аляски (Юкон) і від Тихого до Атлан-
тичного океану. Найбільше формове різноманіття люпинів зосереджено в су-
бальпійській і альпійській зонах гірської системи Анд-Кордильєри. Причому 
у високогірних формаціях люпини відіграють домінантну роль. У ці спільно-
ти зазвичай входять багаторічні високорослі (трав’янисті і чагарникові) види, 
що досягають нерідко висоти 4 м і більше [127, 294].

На відкритих, більш посушливих місцях з менш родючими ґрунта-
ми високогір’я зустрічаються низькорослі, так звані подушкові форми. У 



- 37 -

нижньому поясі гір і на рівнинах Америки частіше ростуть одно-, дворічні 
люпини, багато з яких живуть на досить бідних ґрунтах і в досить посушли-
вих районах. Серед них є ефемери [296].

На сьогодні кількість справжніх видів люпину в Америці на сьогодні неві-
домо. Це пояснюється частково важкодоступністю місць поширення американ-
ських видів люпину, їх надзвичайно великою мінливістю і слабкою диференцій-
ованістю ознак, великого ареалу і суперечливих даних літератури [290, 299]. 

Згідно з кодексом Kewensis рід нараховує близько 1000 видів, за дани-
ми C.P. Smith (1924 р.) – 847 видів, а за С.І. Степановою (1973 р.) – 972. Од-
нак більшість дослідників сходяться на думці, що кількість реально наявних 
видів люпину, окрім синонімів, не більше 200 [320]. 

З американських видів люпину окультурено ще древніми інками 
в VII–VI столітті до нашої ери на різних континентах люпин мінливий 
(Lupinus mutabilis Sweet) [317]. У багатьох європейських країнах вирощують 
люпин багатолистий (Lupinus polyphyllus Lindl.), де він натуралізувався, тоб-
то траплявся в дикому вигляді.

Введення в культуру нових видів і форм потребує вивчення біологіч-
них та екологічних особливостей рослин, визначення ступеня їхньої стій-
кості, визначення найбільш ефективних способів розмноження. Широке та 
успішне використання видів роду Люпин у культурі можливе на підставі 
всебічного вивчення біологічних, екологічних і народногосподарських осо-
бливостей та характеристик (табл. 2.4).

Таблиця 2.4
Біолого-екологічні особливості основних декоративно-цінних 

представників роду Lupinus L.
№
з.п. Назва виду Родина Життєва 

форма1 Значення2
Флора 

України3, 
походження

Тип 
розмно-
ження 4

1 Люпин Косентина
(L. cosentinii Guss.) Fabaceae Тh К., д. -, Пн. 

Америка
Нас., 
вег.

2 Люпин волосистий
(L. pilosus) Fabaceae Нк К., д., х., 

с., о, т.

+, 
Середзем-
номор’я

Нас, вег.

3 Люпин атлантичний
(L. athlanticus) Fabaceae К К., с. -, Пн. 

Америка
Нас., 
вег.

4 Люпин пальчастий
(L. digitatus) Fabaceae Нк К., д., х., 

с., о, т.

+, 
Середзем-
номор’я

Нас, вег.
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№
з.п. Назва виду Родина Життєва 

форма1 Значення2
Флора 

України3, 
походження

Тип 
розмно-
ження 4

5 Люпин іспанський
(L. hispanicus) Fabaceae Нк К., д., х., 

с., о, т.
-, Середзем-
номор’я Нас, вег.

6 Люпин сомалійський 
(L. princei) Fabaceae Нк К., д., х., 

о, т.
-, Середзем-
номор’я Нас.

7 Люпин білостебловий 
(L. albicaulis Douglas.) Fabaceae Тh К., д., с. -, Пн. 

Америка Нас.

8 Люпин витончений
(L. ornatus Douglas.) Fabaceae Тh К., д., х., с. -, Перу Нас.

9 Люпин деревовидний 
(L. arboreus Sims.) Fabaceae Ch К., д. -, Зх. США Нас.

10 Люпин багаторічний
(L. perennis L.) Fabaceae Нк К., д., х., 

с., о, т.

+, 
Середзем-
номор’я

Нас, вег.

11
Люпин нутканський

(L. nootkatensis Donn ex 
Sims.)

Fabaceae Тh К., д., х., 
ф., л, м. -, Перу Нас.

12 Люпин багатолистий
(L. Polyphyllus Lindl.) Fabaceae Нк К., д., х., 

с., о, т.

+, 
Середзем-
номор’я

Нас, вег.

13 Люпин білий
(Lupinus albus L.) Fabaceae Тh К., х., с.

+, 
Середзем-
номор’я

Нас.

14 Люпин аройо
Lupinus succulentus Fabaceae Тh К., д., с. -, 

Каліфорнія Нас.

15 Люпин мінливий 
(Lupinus Mutabilis Sweet) Fabaceae Тh К., д., х., с. -, Перу Нас.

16 Люпин жовтий
(Lupinus luteus L.) Fabaceae Тh К., х., с.

+, 
Середзем-
номор’я

Нас.

17 Люпин Хартвега 
(Lupinus hartwegii Lindl.) Fabaceae Тh К., д., х., с. -, Мексика Нас.

18 Люпин елегантний 
(Lupinus elegans) Fabaceae Тh К., д., с. -, Пн. 

Америка Нас.

19 Люпин однорічний 
(Lupinus annus Hart.) Fabaceae Тh К., д., с. -, невідоме Нас.

20 Люпин вузьколистий 
(Lupinus angustifolius L.) Fabaceae Тh К., х., с.

+, 
Середзем-
номор’я

Нас.

Примітка: Примітка: 1 – характеристика життєвих форм досліджуваних видів подана за 
К. Раункієром (Тh – терофіти, Ch – хамефіти, HK – гемікриптофіти, К – криптофіти)  умовні ско-
рочення: 2 – д.- декоративна, к.- кормова, л.- лікарська, м.- медонос, ол.- олійна, с.- сидерат, т.- технічна, 
ф.- фарбувальна, х.- харчова; 3 + - вид наявний у флорі України, - вид відсутній у флорі України; 4 - вег.- 
вегетативне розмноження, нас.- насіннєве розмноження.

Продовження таблиці 2.4
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За кількістю цвітінь та плодоношень протягом онтогенезу перева-
жає життєва форма монокарпічних видів, на яку припадає 60% від їхньої 
загальної кількості. За еколого-морфологічними ознаками спектр видів 
є досить одноманітним: на частку трав’янистих дворічників припадає 
лише 1%, а на трав’янисті однорічники та багаторічники відповідно по 
52 і 47%, і лише один вид L. arboreus – це напівкущик. За життєвими 
формами К. Раункієра найбільшою кількістю видів у колекції представ-
лені терофіти – 60 % та гемікриптофіти – 30 %, а криптофіти і хамефіти 
становили по 5 % відповідно [319].

За життєвими формами К. Раункієра встановлено та наведено по-
няття та визначення життєвих форм досліджуваних видів:

Терофіти Тh – рослини, у яких після плодоносіння відмирають 
усі вегетативні органи – надземні і підземні.

Хамефіти Ch – рослини, в яких бруньки відновлення розміщені 
невисоко над поверхнею землі, і взимку їх вкриває сніг.

Гемікриптофіти HK – рослини, у яких бруньки відновлення зна-
ходяться на рівні ґрунту під захистом решток відмерлих вегетативних 
органів та снігу.

Криптофіти К – рослини, у яких бруньки відновлення розташо-
вані на підземних або підводних пагонах і коренях. Надземні пагони 
повністю відмирають [316].

Згідно з еколого-морфологічною класифікацією І. Г. Сєрєбряко-
ва, L. arboreus Sims. належить до відділу Б. напівдеревних рослин, усі 
інші види колекції – представники відділу В. Наземні трави, серед яких 
на частку типу Монокарпічних трав припадає 58%, а тип Полікарпічні 
трави відповідно становить 42%. Багаторічні полікарпіки характеризу-
ються різними типами будови підземних органів: стрижнекореневі – 
46%, китецекореневі – 4%, довгокореневищні – 10%, дернинні – 40%.

За даними фенологічних спостережень 97% видів проходять 
повний вегетаційний цикл, утворюють життєздатне насіння та відтво-
рюються насіннєво. 

Особливо перспективними за цінними господарськими показни-
ками є види роду Lupinus L. Вміст білка в їхньому насінні та зеленій масі 
становить відповідно 30–40% і 20%. Люпин відзначається найвищою 
азотфіксувальною здатністю серед зернобобових культур, накопичує в 
середньому 160–180 кг/га атмосферного азоту, а при інокуляції висо-
ковірулентними штамами бульбочкових бактерій – до 400 кг/га. Також 
представники цього роду є ефективними біомеліораторами і завдяки 
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своїм декоративним якостям можуть використовуватись у фітодизайні 
[321].

За своєю природою люпин – ксеромезофіт, що відрізняється висо-
кою посухостійкістю. Деякі види люпину ростуть в пустелях штатів Ари-
зон, Орегон, Техас, Каліфорнія, Нью-Мехіко, на плоскогір’ях Мексики, 
а також в пустелях Перу і Чилі, оазисах Сахари. Більшість люпинів при-
стосовані до помірних температур, але деякі північно американські види, 
серед яких Lupinus arcticus здатні витримувати дуже низькі температури 
[318, 322].

Американські і середземноморські види люпину суттєво різняться за 
деякими морфологічними і біологічними ознаками [14, 65–66]. Установ-
лено, що при насіннєвому розмноженні не завжди успадковуються бать-
ківські ознаки щодо забарвлення квіток. Тому з метою збереження цих 
ознак вдаються до вегетативного розмноження. До поділу старих кущів у 
багаторічних видів звертаються у виняткових випадках, оскільки вони ма-
ють стрижневу кореневу систему, що глибоко проникає до нижніх шарів 
ґрунту. Трьох- і чотирирічні кущі люпину легко утворюють бічні розетки, 
тому влітку їх розмножують за допомогою ділення. Пересадку добре ви-
тримують тільки молоді рослини [70–71], 84, 109–110]. 

Серед видів досліджуваного роду, зібраних у колекції, у ролі декора-
тивних рослин можна використати 80%, а також для харчових потреб, як 
цінні медоноси, а також є види, які можна використовувати в ролі лікарсь-
ких, сидеральних культур.

2.7. Ботанічна та морфологічна характеристика  видів роду 
Lupinus L.

Рід люпину (Lupinus L.) належить до родини бобових 
(Fabaceae), класу дводольних (Magnoliopsida), відділу покритонасін-
ні (Magnoliophyta). Рід люпин (Lupinus L.) включає близько 200 ви-
дів однорічних і багаторічних трав’янистих рослин, напівчагарників, 
чагарників. Широко культивуються три однорічні види: люпин жов-
тий (L. luteus L.), люпин білий (L. albus L.), люпин вузьколистий (L. 
angustifolius L.), а також один багаторічний вид: люпин багатолистий 
(L. polyphyllus Lindl [85, 108, 113].

Люпин – ентомозапильна рослина, що приваблює комах різно-
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барвним віночком квітки, живильним пилком і ароматом. Квітці люпину 
(рис 2.9) притаманні верхня зав’язь, апокaрпний гініцей, однодомні, зи-
гоморфні, двостатеві зрощення тичинок. Серед люпинів східної півкулі 
існують цілковиті самозапилювачі (L. angustifolius L.) і самозапилювачі з 
факультативним перехресним запиленням. У люпинів західної півкулі 
переважає перехресне запилення [77, 97–98, 112–113]. 

 Рис. 2.9. Структурні складові квітки люпину
1 – верхня зав’язь, 2 – бокові пелюстки, 3 – вітрило,

4 – однодомні, зигоморфні, двостатеві зрощення тичинок.

Цвітіння починається з нижніх квіток на кисті вранці, на ніч квітки не 
закриваються. На початку розкриваються пильовики п’яти довших тичинок, 
а через деякий час – п’яти коротших. Комахи охоче відвідують квітки всіх 
видів люпину, чим забезпечується можливість перехресного запилення. У 
більшості перехреснозапильних видів рильця квіток захищені від власного 
пилку волосками, а у видів, схильних до самозапилення, такі волоски відсут-
ні (L. angustifolius L.). У самозапильного люпину вузьколистого запліднення 
відбувається ще в закритій квітці. Люпин білий і жовтий більшою мірою 
самозапилюються, рідше запилюються перехресно. Люпин багатолистий – 
перехреснозапильна рослина. Самозапиленню перешкоджають довгі тонкі 
волоски на рильці маточки [74–75, 82, 111]. 



- 42 -

Кастрацію у люпину проводять при досягненні бутонами половини 
своєї величини. Для кастрації найбільш придатні нижні бутони. На одній 
квітковій кисті каструють 3–4 бутона, інші видаляють разом з квітконіжкою. 
Найбільшою сприйнятливістю до пилку рильця мають на 2–3-й день після 
кастрації. На п’ятий день відсоток зав’язаності значно знижується. Пилкові 
труби проростають і проходять весь стовпчик протягом 1–5 годин [160]. За-
пилення квіток найкраще проводити через 24–36 годин після кастрації, ба-
жано в ранкові години. Застосовують різні способи запилення: «поршневе 
пристосування», «надягання», запилення пензликом. Пилок для запилення 
беруть квіток, які повністю розкрилися, після розтріскування пиляків. За-
пліднення зародкових мішків відбувається приблизно через 32 години після 
нанесення на рильце маточки пилку [80–81, 116, 138, 165, 171, 175]. 

Як зазначалось, за походженням усі види люпинів поділяють на дві 
групи – середземноморську, яка об’єднує в основному крупнонасінні види, 
та американську, до якої належать переважно дрібнонасінні багаторічні 
люпини. У землеробстві України з однорічних видів люпину середземно-
морської групи поширені жовтий, вузьколистий, білий та зрідка мінливий; 
з багаторічних видів американської групи – багатолистий люпин [4–5, 166].

Люпин білий (L. albus L.) – трав’яниста рослина заввишки 100–150 
см. Стебло прямостояче, розгалужене переважно зверху (рис. 2.10) [2].

Листки пальчасті, складаються з 7–9 оберненояйцеподібних або 
овальних листочків, у яких густе опушення з нижнього боку виходить за краї 
листочків з утворенням навколо них сріблястих контурів. З верхнього боку 
листочків опушення відсутнє [70–71, 168].

  Рис. 2.10. Люпин білий (L. albus L.)
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Квітки білі, світло-рожеві, світло-голубі, сині, без аромату, розміщен-
ня в китицях спіральне. Рослини перехресно- і самозапильні. Боби великі, 
завдовжки 8–12 см, завширшки до 1,5 см, опушені, містять 5–7 насінин, при 
достиганні не розтріскуються. Насіння за розміром крупне, округло-чотири-
кутної форми, сплюснуте, рожево-кремового кольору, розміри відповідно 
становлять завдовжки і завширшки 8–15 мм. Маса 1000 насінин – 400–500 г 
[2, 69, 71, 117].

Люпин жовтий (L. luteus L.) – трав’яниста рослина висотою 70–
150 см з добре розвиненою стрижневою кореневою системою (рис. 2.11) 
[71, 117].

Стебло прямостояче, округле, вкрите волосками; гілкується переваж-
но у нижній частині. Листки пальчасті, складаються з 5–9 видовжених обер-
ненояйце-подібних листочків, розміщених на довгих опушених черешках. 
Листочки з верхнього боку вкриті рідким опушенням, з нижнього боку – гу-
стим, притисненим до пластинки [64, 71, 117, 209]. 

Квітки жовті, з приємним ароматом, зібрані в напівкільчасту китицю. 
Напівкілець у китиці 6–9, у кожній з яких міститься в середньому 5 квіток. Ця 
рослина є переважно перехреснозапильною [67, 117, 127].

  Рис. 2.11. Люпин жовтий (L. luteus L.)

Боби сплюснуті, розміри відповідно становлять завдовжки 4–6 см і 
завширшки 1,1–1,3 см, вкриті густим опушенням, при достиганні буріють, 
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стають шкірястими, розтріскуються, містять 3–7 насінин [71, 99, 107, 117, 
121, 209].

Насіння округле, завдовжки 7–8 мм, біле або з цятками на світлому 
фоні. Характерною особливістю є те, що на кожному боці насіння з цятка-
ми добре помітна світла дуга. Маса 1000 насінин становить від 100 до 155 г 
[100, 108, 209, 117, 261, 278].

Люпин вузьколистий, або синій (L. angustifolius L.) – дуже полімор-
фна трав’яниста рослина заввишки 80–150 см, з прямостоячим, розгалуже-
ним по всій довжині, рідко опушеним стеблом. Листки пальчасті, мають 7–9 
вузьких, лінійноланцетних листочків, опушених з нижнього боку (рис. 2.12) 
[83, 184-185, 110, 117, 262].

Квітки білі, рожеві, сині або фіолетові, без аромату. Раніше був поши-
рений вузьколистий люпин лише з синіми квітками, тому й отримав назву 
синій. На сьогодні забарвлення квітки варіюється. Суцвіття – китиця зі спіраль-
ним розміщенням квіток. У рослин переважає самозапилення [2, 71, 102, 117]. 

Рис. 2.12. Люпин вузьколистий або синій (L. angustifolius L.)

Боби мають розміри завдовжки 5–7 см, містять по 4–6 насінин, при 
достиганні розтріскуються. Насіння округле, ниркоподібне, завдовжки 7–8 
мм, за кольором може бути біле, сіре, землисто-коричневе, чорне, мармуро-
ве. Маса 1000 насінин коливається в межах від 140 до 190 г [32, 103-104, 117].

Біоморфологічні особливості та врожайність представників роду 
Lupinus L., що мають зерновий та кормовий напрями використання в 
Україні –наведені у таблиці 2.5.
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Таблиця 2.5
Біоморфологічні особливості та врожайність представників

роду Lupinus L., які вирощуються на зерно

Назва виду
Висота 
рослини, 

см
Колір квітки

Маса 1000 
насінин, 
шт.

Врожайність 
зерна, т/га

Люпин білий (L. albus L.) 90-150 білий 300-500 3,5-4,2
Люпин вузьколистий, або 
синій (L. angustifolius L.) 80-150 жовтий 140-190 3,0-3,8

Люпин жовтий (L. luteus L.) 70-150

синій, 
рожевий, 
фіолетовий, 

білий 

100-155 2,2-2,8

Сучасні сорти люпину зернового напряму використання характери-
зуються не лише високою кормовою продуктивністю, а й зерновою. Най-
більшу врожайність зерна можна одержати з рослин люпину білого. Цей 
показник під час вирощування на зерно коливається у межах 3,5–4,2 т/га.

Люпин мінливий (Z. mutabilis Sweet.) – одно-, рідше дворічна росли-
на з прямостоячим розгалуженим стеблом (рис.2.13) [5, 105, 117, 155].

На пальчастих листках є 7–11 оберненояйцеподібних видовжених 
листочків. Квітки у рослини великі, за кольором можуть бути блакитні, білі, 
з жовтою плямою на прапорці. Суцвіття зібране у китицю. Боби опушені, 
стиснуті, містять по 5–6 насінин, при достиганні не розтріскуються. Насіння 
за розміром крупне, за кольором біле [117, 120, 154].

  Рис. 2.13. Люпин мінливий (Z. mutabilis Sweet.)
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У дикому стані поширений у перуанських Андах та в Колумбії. У куль-
турі використовується на зелене добриво та як декоративна рослина, а безал-
калоїдні форми – як кормова. Насіння багате на олію, вміст якої досягає 20 %. 

В Україні люпин мінливий вивчається як перспективна високоолійна  
культура [156, 211, 220].

Люпин багаторічний (L. polyphyllus Linde.)  – багаторічна напівку-
щова рослина з добре розвиненою кореневою системою (рис. 2.14).

У перший рік у рослин розвивається розетка прикореневих листків, 
на другий – плодоносні пагони [117, 222]. 

Стебла висотою 70–150 см заввишки, прямостоячі, сильно розгалу-
жені внизу, рідко опушені. Листки пальчасті, великі, мають 9–16 листочків 
широко-ланцетної або видовженооберненояйцеподібної форми, опушені з 
нижнього боку [150, 152, 246].

Квітки сині, рожеві, білі, без аромату, розміщені в китицях напівкіль-
цями або спірально. Суцвіття великі, завдовжки 40–50 см, запилення пе-
рехресне. Боби малі, завдовжки 4–7 см, містять 6–10 насінин, при достиган-
ні чорніють, розтріскуються [32, 117, 134, 163]. 

Рис. 2.14. Люпин багаторічний (L. polyphyllus Linde.)

Насіння дрібне, овальне, злегка сплюснуте, завдовжки 4–5 мм, світ-
ло-сіре, майже чорне, часто з візерунком. Маса 1000 насінин рослин люпи-
ну багаторічного становить відповідно від 20 до 30 г у залежності від сорто-
вих особливостей [33, 162, 170]. 
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Люпин Косентина (L. cosentinii Guss.) – введений у культуру твер-
до насінний вид (рослини прямостоячі, сильно гілкуваті, висотою 20–120 
см, розмір 3–5-насінних бобів 40–55 на 13–16 мм). Географічне розташу-
вання на західному узбережжі Середземного моря обмежене, хоча мілкона-
сінні форми знаходяться і в Марокко. Має обмежене географічне поши-
рення західним узбережжям Середземного моря, хоча дрібнонасінні форми 
знайдені і в Марокко. Ще в давнину цей вид люпину, як і багато інших, 
використовували для збагачення ґрунтів, а в голодні роки – в якості їжі. У 
минулому столітті вид був інтродукований в Західну Австралію, де зростав 
як дикоросла пасовищна рослина на бідних прибережних піщаних ґрунтах, 
отримавши тут назву «sandplain», що можна перекласти як піщано-рівнин-
ний або західно-австралійський синій люпин. Через роки зростання інтро-
дуцента на природних пасовищах було відзначено, що стравлюють обсяг 
рослин за літній період при випасі овець збільшився з 2–5 до 5–10 гол / га. 
Високий вміст у насінні білка і низький алкалоїдів (0,3–0,6%), а також гарна 
перетравність зеленої маси зумовлюють високі кормові якості, особливо за 
умови, що він не становить основну частину корму. На сьогодні в Західній 
Австралії люпин Косентіно займає 0,5 млн га на самовідтворювальних па-
совищах (рис. 2.15) [135, 258, 289, 321].

Австралійські вчені виявили високе природозахисне значення рос-
лин цього виду. У результаті багаторічного зростання люпину Косентіно 
на західноавстралійських пасовищах зупинено вітрову ерозію, збільшився 
вміст азоту в ґрунті, глибока коренева система рослин сприяла надходжен-
ню калію з нижніх горизонтів ґрунту у верхні. Люпин Косентіно є «піонер-
ною» рослиною, що на бідних ґрунтах, значно покращує стан ґрунту. Пер-
ший створений сорт Erregulla має тверде насіння, низький вміст алкалоїдів, 
боби не розтріскуються. Селекційне поліпшення зразків цього виду триває 
[154, 164, 283]. 

Люпин волосистий (L. pilosus) – густо опушена рослина. Нижня 
стеблова частина сильно розгалужена, гілкування горизонтальне. Листочки 
подовжені, притуплені зверху та завужені донизу. Черешки довші, ніж ли-
сточки. Прилистки майже повністю зрослися з черешком. Суцвіття пухке, з 
почерговим розташуванням квіток. Приквіткові лусочки яйцеподібні. Віно-
чок блакитний, удвічі довший від чашечки. Боби майже ромбічні, двонасін-
ні, насіння здавлене, світле [104, 153].

Поширений у Канаді (Альберта, Саскачеван), США (Арізона, Каліфор-
нія, Колорадо, Айдахо, Канзас, Монтана, Небраска, Невада, Н’ю-Мексико, 
Дакота, Оклахома, Орегон, Дакота, Юта, Вашингтон, Вайомінг) [249, 285].
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Люпин атлантичний (L. athlanticus) – твердонасінний, представле-
ний однорічними рослинами висотою до 60 см, розмір 3–5-насінних бобів 
40–70 * 15–22 мм. Відрізняється від інших видів формою і забарвленням 
насіння: овальне, сплющене, велике (8–11 * 6–8 * 4–5 мм), плямисто-корич-
невого або рожевого забарвлення, слабо шершаве. Поширення обмежене 
атласними горами в Марокко (600–1400 м над рівнем моря) на галькових 
сланцевих і гранітних ґрунтах (рН 6,5–9). В Австралії в результаті міжви-
дової гібридизації та використання мутагенезу отримані форми з низьким 
вмістом алкалоїдів, ранньоквітучі, більш продуктивні порівняно з вихідни-
ми батьківськими формами. Були також отримані білоквіткові і білонасінні. 
Остання мутація люпину має дуже важливе значення, оскільки безалкалоїдні 
форми трапляються тільки у білонасінних форм. Еколого-географічні ви-
пробування показали, що в оптимальних умовах урожайність насіння кра-
щих ліній становить 2,3–2,7 т / га, що на 96–108% перевершує показники 
кормових сортів люпину вузьколистого [105, 136, 234].

Люпин пальчастий (L. hispanicus) – твердонасінний, представлений 
однорічними рослинами висотою від 15 до 40 см, стебло прямостояче, сла-
бо гілкувате, квіти великі, зібрані в невеликі малоквіткові неправильно кіль-
часті суцвіття, розмір 3–4-насінних бобів 30–60 * 9–12 мм, насіння – 7 * 6 * 3 
мм (форма сплюснута, забарвлення червонувато-коричневе з темною пля-
мистістю). Поширений у пустельних районах Єгипту, особливо як бур’я-
ни в дельті Нілу, оазисах, гористих місцях центральної частини Сахари, 
Сенегальській долині, на напівпустельному морському північно-західному 
узбережжі Африки (у районі пустелі Сахари). У садах вирощують як деко-
ративну рослину. Вид заслуговує на вивчення для інтродукції в посушливих 
напівпустельних областях [197, 208, 239].

Люпин іспанський (L. hispanicus) – має два підвиди: hispanicus, що 
росте переважно в центральній і південній Іспанії на кам’янистих помірно 
і дуже кислих ґрунтах, і bicolor, поширений у холодних вологих районах 
північно-західної Іспанії та північній Португалії на піщаних, слабо дренова-
них помірно кислих ґрунтах. Вид близький до L. luteus, але акліматизувався 
в більш північні широти, ніж люпин жовтий, що може бути особливо акту-
ально для нашої країни. У горах поширюється до 1500 м над рівнем моря. 
Розмір 6–7-насінних бобів 40–60 * 6–12 мм, форма сплюснута. Може бути 
селекційним матеріалом на холодо- та посухостійкості, а також стійкості до 
хвороб. Отримано гібриди у результаті міжвидових схрещувань люпину жо-
втого та іспанського [218, 284].

Люпин сомалійський (L. princei) – представлений однорічними рос-
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линами висотою від 30 до 120 см, стебло слабо гілкувате, розмір 3–4-на-
сінних бобів становить 50–70 * 16–18 мм, насіння – 9–10 * 4–8 мм (форма 
квадратна, сплющена). Широко поширений у горах Кенії і Танзанії на ви-
соті 1700–3000 м над рівнем моря, а також на півдні Ефіопії. Крім перерахо-
ваних вище видів Середземноморського походження, які привернули увагу 
австралійських дослідників, багато видів американської групи також мають 
важливе практичне значення. Головна відмінність видів люпину з Нового 
Світу і Середземномор’я – дрібне насіння; багато з них використовують як 
декоративні і культивують з цією метою [207, 233, 288].

Люпин білостебловий (L. albicaulis Dauglas) – інтродукований з Ка-
нади (форт Ванкувер) у північно-західний район США, де для поліпшення 
ґрунтів у лісовідновлювальних програмах, а також у ролі пасовищного кор-
му широко використовують сорт Хедерма [201, 216].

Люпин витончений  (L. ornatus Dauglas) – найбільш близький до 
широко культивованого та розповсюдженого L. mutabilis. Рослини прямо-
стоячі з потужним гіллястим стеблом заввишки 40–80 см. Через яскраво за-
барвлені квіти, зібрані в довгі суцвіття, обробляється в садах як декоративна 
рослина. На думку науковців, деякі форми цього виду можуть мати прак-
тичну цінність у ролі зеленого добрива, оскільки утворюють досить значну 
зелену масу за порівняно короткої тривалості вегетаційного періоду [215].

Люпин деревовидний (L. arboreus Sims) – популярний у багатьох 
країнах як багаторічний декоративний чагарник, на сьогодні виведені чис-
ленні сорти. Рослини мають 4–5-річний цикл розвитку, характеризуються 
дуже швидкими темпами росту, холодо- і посухостійкістю; запашні квіти 
жовтого або блакитного забарвлення довжиною до 1,5 см зібрані у великі 
суцвіття. Зростає на легких піщаних ґрунтах уздовж субтропіків, витримує 
нагрівання піску до 50–60 ° С. Завдяки корінню, яке глибоко проникає в 
ґрунт, рекомендується використовувати для поліпшення сповзаючих пі-
щаних дюн узбережжя. Із тихоокеанського узбережжя Чилі (джерело по-
ходження) вид широко розповсюдився у світі: морські узбережжя США, 
Канади, Ірландії, Великобританії та низки країн південної півкулі; активно 
використовується в програмах зі збереження ґрунтів. У південній частині 
Нової Зеландії люпин деревовидний обробляють як рослину, що збагачує 
ґрунт азотом в підліску хвойних лісів, насаджують на піщаних дюнах. Масо-
ва загибель рослин цього виду від антрактозу, що спостерігається в останні 
роки, порушує розвиток хвойних дерев і створює загрозу дрейфу пісків. В 
Україні він інтродукований в обмеженому ареалі субтропіків в умови Нітіт-
ського ботанічного саду [198, 226].
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Люпин нутканський (L.nootkatensis Donn ex Sims) – багаторічний 
вид, рослини якого досягають 40–90 см заввишки, мають короткі листові 
черешки, затуплене листя і численні суцвіття синього, білого і синьо-біло-
го забарвлення, цвітуть тривалий час і витримують досить холодні зими 
(до -2 ° С), ростуть на кам’янистих вилужених добре дренованих ґрунтах 
при рН 6,1–6,5, витримують незначну затіненість; горохоподібні стручки 
покриті маленькими волосками. Характеризується високою нектаропродук-
тивністю. На експериментальних полях без внесення добрив урожайність 
насіння становить 4 т / га. Ендемік Аляски і Алеутських островів, вид досить 
широко поширився у верхніх широтах північної півкулі: Канаді, Шотландії, 
Норвегії, Швеції, на Камчатці. Рослини цього виду використовують для ре-
культивації еродованих ґрунтів Ісландії, куди в середині минулого століття з 
Аляски було завезено кілька грамів насіння і кілька корінців з ризобіальни-
ми азотфіксувальними бактеріями. Рослини люпину нутканського досить 
швидко заселили великі простори і сформували щільний покрив на не-
родючих ґрунтах, пофарбувавши ландшафти країни в блакитний колір на 
час тривалого цвітіння. При цьому помітно зросла родючість ґрунтів, знач-
но збільшивши вміст азоту і вуглецю. У теперішній час ведуться насінни-
цтво і всебічне вивчення виду. Аналогічні роботи з поліпшення неродючих 
лісових ґрунтів за допомогою люпину нутканського проводяться на півночі 
Швеції [205, 232, 329].

Організовано цілий комплекс досліджень використання люпину 
нутканського. За допомогою виділення з рослин алкалоїдів та спартеїну 
отримують цінний природний інсектицид. Подібне застосування люпину 
було відомо ще в стародавньому Перу. Індіанці висушували і перемелювали 
рослини L. mutabilis, отриманий порошок використовували для боротьби з 
картопляною міллю. 

Успішно проводяться дослідження з отримання зі стебел люпину ети-
лового спирту, причому відходи від ферментації використовують як корм 
для тварин [15–17, 106].

Люпин багатолистий (L. Polyphyllus Lindl) – вид родом із північ-
но-західної Америки від південної Аляски і Британської Колумбії на схід 
через Альберту і західний Вайомінг до штатів Юта і Каліфорнія. Зазвичай 
росте вздовж струмків та річок на вологих місцях. Багаторічна трав’яниста 
рослина з високим (до 70 см) прямим і борознистим, майже голим, блис-
кучим стеблом. Коренева система стрижнева, на коренях є бульбочки з 
бактеріями, що здатні засвоювати азот повітря. Листки пальчастоскладні, з 
10–15 листочками, на довгих черешках. Листочки складного листка ланце-
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топодібні, короткозагострені, цілокраї, темно-зелені, зверху голі, знизу при-
тиснуто-дрібноволосисті, вздовж контура з темними війками. 

Прилистки шилоподібні, часто на 3/4 зростаються з черешками, во-
лосисті, опадні. Квітки (в кількості 50–80) зібранні у довгі верхівкові китиці 
(до 50 см завдовжки). Чашечка двогуба, з цілісними або дуже дрібнозубча-
стими частками. Віночок метеликовий, втроє довший за чашечку, синій, 
рідше червоний. Човник дзьобоподібно зігнутий. Тичинок 10, що зрослися 
між собою тичинковими нитками, утворюючи так звану тичинкову трубку, 
всередині якої розташована маточка. Зав’язь верхня. Біб – видовжений, вузь-
кий, сплюснутий, чорний, густоволохатий, двостулковий, між насінинами є 
поперечні перегородки. Цвіте у травні-липні [107, 199, 227].

Люпин аройо (L. succulentus) – це відомий дикий люпин, який по-
криває цілі схили пагорбів вздовж узбережжя Тихого океану. Добре росте в 
будь-якому регіоні [228, 236].

Люпин Хартвега (L.hartwegii Lindl) – однорічний вид до 60 см 
заввишки. Листя середньо-зелене, велике і пальчасте, з листочками у формі 
спису завдовжки до 15 см. Формує яскраві квіти синього, білого або рожево-
го кольору на високих стеблах навесні і на початку літа [229–230].

Люпин елегантний (L.elegans) – однорічний вид до 70 см заввишки. 
Належить до американської групи за походженням, характерне дрібне на-
сіння. Високорослий, з синіми та фіолетовими квітками, зібраними у великі 
кисті [200, 204, 231].

   

Люпин пальчатий (L. digitatus) Люпин Косентина (L. cosentinii Guss.)
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Люпин атлантичний  (L. athlanticus) Люпин волосистий  (L. pilosus)

Люпин іспанський (L. hispanicus) Люпин сомалійський (L. princei)
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Люпин деревовидний
(L. arboreus Sims)

Люпин нутканський
(L.nootkatensis Donn ex Sims)

Люпин багатолистий (L. Polyphyllus Lindl) Люпин аройо (L. succulentus)

Люпин Хартвега (L.hartwegii Lindl) Люпин елегантний (L.elegans)
Рис. 2.15. Декоративно-цінні представники роду Lupinus L.
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Крім перерахованих, ще чимало американських видів люпину мають 
цінні господарсько-декоративні ознаки: люпин гірський – L. monthanus 
Smith., люпин Баркера – L. barkeri Lindl., люпин двоколірний – L. bicolor 
Lindl., люпин зрублений – L. truncatus Nutt, люпин однорічний – L. annus 
Hart. та інші, які характеризуються декоративно-цінними ознаками і форму-
ють в той же час значну зелену масу.

Таким чином, обмежене число видів люпину, впроваджених у вироб-
ництво в більшості країнах світу, може бути збільшено. Рослинні ресурси 
люпину численні і різноманітні. Введення в культуру може відбуватись як 
за допомогою селекційного поліпшення видів, так і в результаті інтродук-
ції в нові райони з метою збагачення природних і культурних пасовищ, 
поліпшення родючості та рекультивації еродованих ґрунтів, закріплення 
пісків.

2.8. Біологічні та адаптивні властивості  видів роду Lupinus L.  
в умовах України

Люпин є помірно теплолюбною рослиною. Найбільш вимогливий 
до тепла серед представників роду Lupinus L. – білий, насіння якого почи-
нає проростати при температурі 4–6 °С, а сходи гинуть при мінус 3–4 °С 
[3]. Температура ґрунту і повітря впливає не тільки на польову схожість, а 
й на тривалість міжфазного періоду сівби – сходи. Для проростання і по-
яви сходів необхідна сума середньодобових температур 90–150 °С. Сходи 
витримують заморозки до мінус 9 °С. Люпин білий вирізняється швидким 
темпом росту, особливо на початкових фазах. Для формування вегетатив-
них органів люпину оптимальною температурою є +14 – +16°С, а при 
цвітінні – +16 – +20°С. Для дозрівання насіння люпину білого сучасних 
сортів потрібно сума позитивних температур від 1300 до 1800 ° С [165, 221].  

Люпин білий є рослиною довгого світлового дня, тому затінення 
витримує погано. Рослина є світлолюбною, що наочно виявляється в її 
позитивному геліотропізмі – властивості повертати своє листя перпенди-
кулярно до сонячного проміння протягом усього світлового дня. Нестача 
світла призводить до посиленого зростання стебел, витягування їх, слабкого 
розвитку кореневої системи, поганого цвітіння та, як наслідок, до слабкого 
плодоношення. Існує думка, що інтенсивність освітлення є провідним фак-
тором, який впливає на врожайність насіння [229].  
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На початкових етапах росту та розвитку люпин краще витримує заті-
нення, ніж на прикінцевих [231]. Критичним періодом є формування бобів і 
дозрівання насіння. Скорочення тривалості світлового дня затримує настан-
ня фази цвітіння. Найбільш сильно реагує на зміну тривалості дня люпин 
вузьколистий та дещо слабше – білий [254]. 

Насіння люпину здатне проростати за низьких температур і сходи 
не бояться приморозків. Рослини люпину розвивають глибокопроникну 
кореневу систему (на 2 м і більше) з високою засвоювальною здатністю не-
розчинних сполук фосфору, калію, кальцію тощо, переміщуючи з нижніх 
шарів ґрунту у верхні, які були б утрачені для інших рослин назавжди. 

Люпин – це біологічний меліорант, що покращує фізико-хімічні вла-
стивості ґрунту, підвищує родючість бідних на азот і фосфор ґрунтів. Азот 
зеленої маси люпину, що приорюється, а також кореневі та рослинні реш-
тки поступово мінералізуються та практично не вимиваються. Це повіль-
норозчинне азотне добриво. Біологічний азот люпину є легкодоступним, 
екологічно чистим і найдешевшим з усіх видів добрив. Усі види люпину 
вимогливі до вологи. Під час проростання насіння люпину вбирає в 2–3 
рази більше води, ніж насіння зернових. Найбільша потреба у воді під час 
бутонізації – зав’язування плодів. Транспіраційний коефіцієнт становить 
600–700 [2].

Рослини люпину білого досить вимогливі до вологи, транспірацій-
ний коефіцієнт коливається в межах 600–700. Проте ця рослина стійка до 
короткочасної посухи, особливо в другій половині вегетації, коли вона не 
співпадає з критичними періодами. Найбільш чутливий цей вид до нестачі 
вологи в періоди проростання насіння і формування на рослинах генера-
тивних органів: починаючи з фази бутонізації – весь період цвітіння до 
фази формування бобів [11].

Для  проростання насіння люпину білого необхідно багато вологи – 
170 %. Проте надмірна кількість вологи для люпину також є неспри-

ятливою. У випадку надлишку вологи тривалість періодів вегетації люпину 
білого подовжується, дозрівання насіння затримується, посилюється ура-
ження рослин грибковими хворобами [115, 128–133].

Недостатня вологість ґрунту більше позначається на врожаю зерна 
люпину, ніж на врожаю зеленої маси, особливо при вирощуванні на більш 
легких ґрунтах, а також на початку вегетації, коли коренева система ще недо-
розвинута. Кожна складова частина неподільного комплексу ґрунтово-клі-
матичних умов широко відображає показники росту і розвитку рослин про-
тягом певного періоду часу, а зрештою й рівень урожайності культури [2].
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Сортова політика люпину білого базується на вітчизняному асорти-
менті. Сучасний ринок усіх сортів люпину представлений лише сортами 
української селекції. Основним базовим науково-дослідним закладом селек-
ції сортів люпину є Національний науковий центр «Інститут землеробства» 
НААН. Створені сорти люпину білого Національним науковим центром 
«Інституту землеробства» НААН успішно впроваджують у виробництво не 
тільки в Україні, але й за кордоном. За даними бази Міжнародного союзу з 
охорони нових сортів рослин (UPOV), сорт люпину білого Дієта зареєстро-
ваний у Великобританії з метою внесення до національного каталогу [5, 214]. 
Державне сортовипробування ґрунтується на експериментальних оцінках 
морфологічних, біологічних і цінних господарських ознак сортів рослин, 
визначенні їхньої придатності для використання з дотриманням екологіч-
них, технологічних принципів та прийнятих методик досліджень. Аналіз 
Державного реєстру сортів люпину білого показав, що селекційна робота 
зі створення нових сортів люпину в Україні знаходиться ще на недостат-
ньому рівні. Асортимент люпинів на сьогодні становить 23 сорти, зокрема 
11– білого, 7 – жовтого та 5 – вузьколистого люпину. У Державному реєстрі 
сортів рослин України наявні такі сорти люпину білого селекції ННЦ «Ін-
ститут землеробства НААН»: Борки, Володимир, Вересневий, Гарант, Ту-
ман, Серпневий, Дієта, Либідь, Макарівський, Щедрий 50 та Чабанський.

Усі сорти люпину належать до інтенсивного типу, стійкі до шкодо-
чинних об’єктів, несприятливих факторів навколишнього середовища та 
придатні до вирощування в лісостеповій і поліській зонах. За тривалістю 
вегетаційного періоду всі сорти люпину розподіляються на три групи: ско-
ростиглі, ранньостиглі та середньостиглі. При цьому, найбільше сортів се-
редньостиглих [6]. Напрямом використання сортів люпину є універсальний 
(кормовий, харчовий) для збалансованості за амінокислотним складом біл-
ків рослинного походження в раціоні людей і тварин. Державне сортови-
пробування базується лише на кормових видах люпинів, проте декоративні 
види у Державному Реєстрі відсутні. 

До числа виділених в Україні природних сільськогосподарських зон 
належать: Поліська, Лісостепова та Степова зони (рис. 2.16). 

Українське Полісся (зона мішаних лісів) розташоване на півночі 
України, займає південно-західну частину великої зони мішаних лісів Схід-
но-Європейської рівнини і є частиною єдиної фізико-географічної провін-
ції з характерним для неї підтипом поліських ландшафтів. На півночі воно 
межує з Білоруським Поліссям, а південна частина його межі проходить із 
заходу на схід через такі пункти: Устилуг – Луцьк – Тучин – Межирічі – 
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Корець – Житомир – на південь від Києва – Носівка – Ніжин – Батурин 
– Путивль – Королевець – Корп – Глухів. Межа між Поліссям і Лісостепом 
чітко виявляється у рельєфі, геологічній будові антропогенних відкладів, ха-
рактері ґрунтів, рослинності [4, 21, 39, 137]. 

Загальна площа Українського Полісся становить 113,5 тис. кв. км. 
(19% території України). До зони входить більшість адміністративних рай-
онів Волинської, Рівненської, Житомирської і Чернігівської областей, а та-
кож низка районів Київської і Сумської областей. За геоботанічним району-
ванням воно є частиною Поліської підпровінції Східноєвропейської 
широколистянолісової провінції Європейської широколистянолісової об-
ласті. У зоні знаходяться понад 25% природних кормових угідь і понад 2/5 
площі усіх лісів України [2, 19, 101]. 

Рис. 2.16. Природно-кліматичні зони України

За фізико-географічним районуванням України, Українське Полісся є 
частиною зони змішаних лісів на території України і складається із 6 фізи-
ко-географічних областей: 
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І. Волинське Полісся.
ІІ. Мале Полісся.
ІІІ. Житомирське Полісся.
ІV. Київське Полісся.
V. Чернігівське Полісся.
VІ. Новгород-Сіверське Полісся [113, 127]. 
Кожна з названих областей має свою фізико-географічну специфіку, 

яка знайшла належне відображення у характері розподілу ґрунтів і рослин-
ності [200].

Більшу частину території займає Поліська низовина з долинами чис-
ленних річок, у заплавах яких багато лук та озер, які затоплюються поверх-
невими водами. Глибина річкових долин збільшується з півночі на південь, 
і вони, як правило, мають по дві-три заплавні тераси. На південь від Полісь-
кої низовини простягається Волино-Подільська височина, густо почленова-
на долинами річок та балок [4, 8]. 

У Житомирському та Волинському Поліссі слабко виражений ма-
крорельєф і дуже розвинутий мезорельєф. Східна частина Житомирсько-
го Полісся є моренною рівниною з грядово-хвилястим рельєфом. Мікро-
рельєф тут виявляється у вигляді різних за формами неглибоких западин. 
Східне Полісся – це древня тераса Дніпра і Десни. Місцевість цієї зони – пе-
реважно мілкохвиляста рівнина, порізана густою сіткою річок з окремими 
підвищеннями і виступами корінного плато [103, 208]. 

Для природних умов Українського Полісся характерним є рівнинний 
рельєф з широкими заболоченими річковими долинами, позитивний ба-
ланс вологи, переважання дерново-підзолистих і болотних ґрунтів та висо-
кий рівень ґрунтових вод. До 70 % заболочених земель України припадає 
на Полісся. Значна зволоженість зумовила розвиток підзолистого та болот-
ного процесів ґрунтоутворення і формування лучної, болотяної та лісової 
рослинності [205].

Клімат Українського Полісся менш континентальний і більш зволо-
жений, ніж в інших фізико-географічних зонах України, з теплим і вологим 
літом та м’якою, хмарною зимою. Взимку формується він під впливом те-
плого і вологого повітря, яке надходить з Атлантики у вигляді циклонів, що 
викликають відлиги та збільшену кількість атмосферних опадів. На Полісся 
надходять також маси арктичного повітря, які зумовлюють взимку значне 
похолодання, а навесні – пізні заморозки [206]. 

Річна сума опадів на Поліссі становить 500–600 мм, більшість (70 %) 
випадає з квітня по жовтень. У вологі роки вона досягає 850–950, а в сухі – 
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300–400 мм. Випаровування не перевищує 400–450 мм. Коефіцієнт 
зволоження (відношення кількості опадів до випаровування) 1,9–2,8. У роки 
з ослабленою дією циклонів на лівобережному Поліссі з’являються посухи 
та суховії [112]. 

За агрокліматичним районуванням України Українське Полісся нале-
жить до вологої, помірно теплої зони. У кліматичному плані в Українському 
Поліссі виділяють три райони: 

1. Західний (Волинське та Мале Полісся).
2. Правобережний (Житомирське та Київське Полісся).
3. Лівобережний (Чернігівське та Новгород-Сіверське Полісся) [128, 198]. 
Характерною особливістю для Полісся є перевищення суми опадів за 

рік над кількістю випарування з поверхні вологи. Це зумовлює промивний 
тип водного режиму, призводить до заболочування низьких ділянок, утво-
рення болотних ґрунтів. Цьому процесу сприяє також високий рівень заля-
гання ґрунтових вод. Проте кліматичні умови не однакові в різних районах 
Полісся, що, відповідно, впливає на розвиток і розподіл рослинності, утво-
рення різних рослинних формацій. Середня річна температура в Україн-
ському Поліссі коливається від + 6,8о С (Житомир) до + 6,4о С (Чернігів) 
[218–219].

Степова зона розташована на південь від Лісостепової й простя-
гається до Азово-Чорноморського узбережжя та Кримських гір. Степ займає 
40% площі України й охоплює Причорноморську низовину, південну ча-
стину Придніпровської і По¬діль¬ської височин, а також рівнинну частину 
Кримського півострова [53, 63].

Клімат помірно континентальний. Середня температура січня змі-
нюється з південного заходу на північний схід від -2 до -9 °С; липня – від 
+ 20 до + 24 °С. Річна сума опадів зменшується від 450 до 300 мм. Через 
недостатність атмосферних опадів густота річкової мережі незначна. Най-
більшими річками є: Дніпро, Південний Буг, Дністер, Дунай із притоками. 
Місцевий стік формується за рахунок талих снігових вод [55, 75]. 

Степова зона виділяється найбільшими тепловими ресурсами і най-
меншою зволоженістю порівняно з іншими природними зонами країни, 
тому клімат степів найбільш континентальний з-поміж інших екотопів 
України. Річний тепловий баланс земної поверхні коливається від 4100 
МДж/м² на півночі до 5320 МДж/м² на півдні. Літо довге, сонячне, жарке, 
посушливе. Осінь тепла, у другій половині йдуть дощі. Зима коротка, хо-
лодна, малосніжна. Весна настає рано. Через різке підвищення температури 
повітря волога з ґрунту швидко випаровується.
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Сніговий покрив нестійкий, часті відлиги взимку. Сніг лежить лише в 
окремі роки 1–2 місяці. Випаровування вологи суттєво перевищує кількість 
опадів, тому зволоження території скрізь недостатнє.

Рівнинність території степу, відкритість її для холодних арктичних і жар-
ких тропічних вітрів є причиною ранніх весняно-осінніх приморозків і суховіїв, 
небезпечних пилових бур («чорні бурі»), що руйнують та зносять родючий шар 
ґрунту. Особливо часті суховії в липні-серпні зазвичай зумовлюють посухи.

Ґрунтово-рослинний покрив: у північній частині – лучні степи з ти-
повими чорноземами, котрі майже скрізь розорані. У центральній смузі в 
умовах недостатнього зволоження розвивається природна рослинність на 
чорноземах звичайних, посухостійке різнотрав’я – на чорноземах півден-
них. Сухостепові південні ландшафти (вузька приморська смуга) із типчако-
во-ковиловою і полинно-злаковою рослинністю сформувалися на кашта-
нових солонцюватих ґрунтах. Часто трапляються солонці та солончаки. 
Цілинні степи, а також деревна рослинність збереглися лише в заповід-
никах (Чорноморський біосферний, Дунайський, Український степовий, 
Асканія-Нова, Луганський), у долинах річок і на схилах балок [82].

За кліматичним районуванням гори належать до кліматичної підобласті 
Українських Карпат. Клімат помірно континентальний, теплий, з циклоніч-
ними та антициклонічними вторгненнями атлантичного повітря. Температу-
ра найтеплішого місяця (липень) у передгір’ях +18…+20°C, у високогірному 
ярусі +8…+10°C, найхолоднішого (січень) – відповідно -3…-6°C і -8…-9°C.

Карпати – найвологіша область в Україні: найбільше дощів – навесні 
і влітку, снігу – взимку. Кількість опадів від 500–800 мм у передгір’ях і до 
1600–2000 мм на найвищих хребтах. Навесні сніг доволі довго (інколи до 
середини червня) лежить на округлих вершинах гір.

Клімат у лісостеповій зоні помірно континентальний, його континен-
тальність збільшується у східному напрямку. Тепле літо і помірно холодна 
зима. Середня температура січня становить на заході −4 °C, на сході −8 °C, а 
липня − відповідно +16 і +22 °C. Опадів випадає менше, ніж у зоні мішаних 
лісів, але більше, ніж у степах. Кількість опадів змінюється у східному напрям-
ку від 600 до 500 мм, але майже стільки ж води випаровується; зволоження 
достатнє. Іноді у зоні, особливо в її південній частині, бувають посухи.

Південна межа лісостепу майже співпадає з «віссю Воєйкова», на пів-
день від якої переважає антициклональна погода й суттєво зменшується 
кількість опадів, та ізолінією коефіцієнта зволоження 0,6. На вододілах ця 
межа також відповідає поширенню на південь дубових лісів.

Зона Лісостепу займає 34,9% території України (20291,1 тис. га). У 
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складі її земельного фонду на сільськогосподарські угіддя припадає 80%, у 
тому числі 66% ріллі, 8,5% луків, 6% пасовищ. До території зони входять 
8 адміністративних областей: Вінницька, Київська, Полтавська, Харківсь-
ка, Тернопільська, Черкаська, Хмельницька та Чернігівська. На відміну від 
Полісся та Степу, Лісостеп є суцільною територією з порівняно однакови-
ми ґрунтово-кліматичними умовами [14]. 

Зона Лісостепу залежно від особливостей рельєфу поділяється на три 
провінції: ЛС1 –  Лісостепова західна, ЛС2 – Лісостепова правобережна, 
ЛС3 –  Лісостепова лівобережна [30, 42].

Лісостеп характеризується помірно континентальним кліматом і 
належить до зони достатнього зволоження. Відсутність високих гірських 
підвищень сприяє вільному переміщенню повітря різного походження, що 
зумовлює значну мінливість погодних процесів в окремі сезони [80]. Основ-
ні кліматичні показники центральної зони Вінницької області, де проводи-
ли дослідження, наведені у таблиці 2.8.

Таблиця 2.8
Кліматичні показники центральної зони Вінницької області

Кліматичні показники
Центральна 

зона

Сума позитивних температур (більше 0 0 С) 2671-2780
Тривалість безморозного періоду  (днів) 141-147
Середня річна температура повітря (0 С) 7,3
Середній з абсолютних мінімумів температури повітря (0 С) – 25
Абсолютний мінімум температури повітря  (0 С) – 32…– 34
Абсолютний максимум температури повітря  (0 С) + 38
Середня дата першого приморозку (восени) 17.09
Середня дата останнього приморозку (навесні) 24.04
Тривалість вегетаційного періоду (днів) 190-215
Середня кількість опадів за рік (мм) 930
Кількість опадів за вегетаційний період (мм) 369-425
Тривалість періоду із заляганням снігового покриву (днів) 100
Середня глибина промерзання ґрунту (см) 55-57
Максимальна глибина промерзання ґрунту (см) 90
Мінімальна глибина промерзання ґрунту (см) 30
Сума активних температур (0 С) 2500
Переважаючий напрямок вітрів Пн-зх
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Вінницький район розміщується у центральній частині Вінниць-
кої області, яка характеризується типовим для Правобережного Лісостепу 
помірно теплим та вологим кліматом. Гідротермічний коефіцієнт (ГТК) 
– 1,7–1,8. Середня кількість опадів становить до 930 мм за рік. Найбільша 
кількість опадів (до 75%) – із квітня по вересень. Коефіцієнт зволоження – 
до 14. Найбільші місячні суми опадів припадають на червень – липень та 
становлять 205–225 мм (50% річної норми) [114]. 

Середня температура найхолоднішого місяця – січня – становить -6о 
С, а найтеплішого – липня – сягає 19о С. Абсолютний максимум фіксується 
в липні-серпні та становить +38о С [131].  

Абсолютний мінімум сягає -34оС у січні-лютому. Сніговий покрив 
з’являється близько 20 листопада. Загальна кількість днів зі сніговим покри-
вом коливається в межах 100. Перші приморозки з’являються у другій декаді 
жовтня. Середня температура повітря весною складає 10оС. У першій декаді 
квітня спостерігається перехід середньодобової температури через 5оС, а в 
третій декаді – через 10о С [131].

У червні спостерігається тепла, а у липні-серпні – спекотна погода. 
Тривалість літніх днів становить у середньому 110. Середня температура 
повітря за літній період відповідно становить 19о С.

Початок осені припадає на 7 вересня. Тривалість осені складає до 70 
днів, а середня температура повітря 7,0–7,5о С, мінімум коливається в межах 
15–17о С. Безморозний період триває 180 днів [175].

Період активної вегетації більшості сільськогосподарських культур, в 
тому числі і люпину білого, в зоні правобережного Лісостепу триває 190–
215 днів, тоді як сума активних температур за цей період знаходиться в ме-
жах 2500о С [150]. 

За сумами тепла та вологи зона Лісостепу є сприятливою для виро-
щування більшості сільськогосподарських культур, зокрема люпину білого.

Правобережний Лісостеп є зоною помірного поясу, для якої харак-
терне чергування лісової і степової рослинності. Ґрунти сформовані за умов 
несталого зволоження, при якому підзолистий процес ґрунтоутворення 
поєднується з дерновим [154].

Рослини, які ростуть на цих ґрунтах, отримують високу кількість для 
споживання рухомого фосфору 214 мг/кг та обмінного калію 104 мг/кг (за 
Чириковим). Проте вміст легкогідролізованого азоту дуже низький і стано-
вить 43,5 мг/кг (за Корнфільдом). Сірі лісові ґрунти займають проміжне міс-
це між ясно-сірими лісовими та темно-сірими опідзоленими ґрунтами. Як 
правило, ґрунтоутворювальними породами є леси та лесоподібні суглинки. 
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Вони характеризуються крупнопилуватим середньосуглинковим механіч-
ним складом. Вбирний комплекс сірих лісових ґрунтів насичений Са2+, 
Мg2+ і Н+. Ґрунти здатні до структуроутворення, схильні до запливання, 
утворення кірки і плужної підошви, піддатливі ерозії, характеризуються не 
завжди стійким водним режимом, що в результаті знижує їхню продуктив-
ність. Сірі лісові ґрунти мають добре помітний поділ свого профілю на 
горизонти. Характерним для них є те, що суцільного елювіального гори-
зонту немає, тут він замаскований гумусом і має бурувато-сіре забарвлення. 
Гумусово-елювіальний горизонт знаходиться у межах 25–35 см, порохува-
то-грудкуватий, слабко ущільнений. Поступово він переходить в ілювіаль-
ний слабогумусований горизонт (36–60 см). Його ознаки – сіре з помітним 
буруватим відтінком забарвлення, середньосуглинковий, грудкувато-горі-
хуватий. Ілювіальний добре елювійований горизонт (61–130 см) слабогу-
мусований, середньосуглинковий, горіхуватий. Цей горизонт змінюється 
ґрунтотворювальною породою (136–150 см) – безструктурним, ущільненим 
лесом палевого кольору [8, 14, 28].

Дослідженнями встановлено, що територія правобережного Лісосте-
пу України характеризується сприятливим агрокліматичним потенціалом 
для вирощування більшості сільськогосподарських культур, в тому числі і 
люпину білого [81]. Зокрема є достатні суми активних температур повітря 
і кількість опадів за рік та їхній розподіл за вегетаційним періодом. Однак, 
для кращої реалізації потенціалу продуктивності цієї культури реальних біо-
кліматичних ресурсів регіону недостатньо. Тому і виникає необхідність у 
розробці нових та удосконаленні наявних моделей технологій вирощування 
цієї зернобобової культури. З’ясування цих питань є актуальним і потре-
бує проведення детальних вивчення, особливо щодо розробки зональних 
технологій вирощування, де враховується специфіка ґрунтово-кліматичного 
потенціалу регіону вирощування [83].
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РОЗДІЛ 3.

ПЕРВИННА ІНТРОДУКЦІЙНА ОЦІНКА  
ДЕКОРАТИВНИХ  ВИДІВ РОДУ LUPINUS L.

3.1. Критерії оцінки результатів інтродукції

Надзвичайно важливим джерелом збагачення асортименту квітнико-
во-декоративних і осередками збереження та відтворення унікальних при-
родних видів в умовах ex situ є колекції рослин у ботанічних садах, ден-
дропарках, навчальних закладах та науково-дослідних установах. У зв’язку із 
посиленням антропогенного впливу на природні угруповання виникає не-
обхідність застосування усіх можливостей і способів, аби зберегти рідкісні і 
такі, що зникають, види рослин. Одним із таких способів є інтродукція рос-
лин, яку цілеспрямовано проводять ботанічні сади на базі експозиційно-до-
слідних ділянок. Підбиття підсумків інтродукції рослин полягає у встанов-
ленні ступеня їхньої стійкості в нових умовах зростання та перспективності 
подальшого культивування.

На сьогодні існує широке різноманіття підходів щодо оцінювання 
успішності інтродукції рослин у ботанічних садах, які подано у вигляді шкал 
та методик. Особливості процесів росту, розвитку та репродукції рослин 
перебувають у взаємозв’язку і залежать від умов навколишнього природ-
нього середовища. Оцінюючи успішність інтродукції, переважна більшість 
дослідників звертає увагу передусім на посухостійкість, морозостійкість, 
регенераційну здатність рослин, а також на показники росту та розвитку 
інтродуцентів, інтенсивність плодоношення, здатність до саморозселення. 
Однією з перших спроб оцінки успішності інтродукції декоративних рос-
лин була чотириступенева шкала Е. B. Вульфа [4], яку дещо модифікував 
В. П. Малеев [7]. Свої підходи до оцінювання рослин розробляли А. В. Ва-
сильєв [2], Н. К. Вехов [3], Н. А. Базилевська [1], О. А. Калініченко [5], К. 
А. Соболевська [8], М. А. Кохно, О. М. Курдюк [6], Н. П. Степаненко, С. 
Ю. Попович [9] та інші дослідники, які враховували біологічні особливості 
досліджуваних ними груп рослин та розробили шкали успішності інтродук-
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ції і стійкості інтродуцентів до лімітних факторів середовища. На особли-
ву увагу заслуговує схема оцінки успішності інтродукції видів за 5-бальною 
шкалою, розроблена К. А. Соболевскою [8], яка враховує також негативний 
результат інтродукції, проте не бере до уваги умови інтродукції, ступінь до-
гляду за рослинами і тривалість вирощування. Аналізуючи успішність інт-
родукції рослин різних життєвих форм та стратегій поширення, важливо 
знайти критерії комплексного оцінювання особин, які допоможуть шляхом 
узагальненого аналізу прогнозувати результати інтродукції та успішність 
акліматизації рослин у нових умовах. 

Якщо у нових умовах інтродуковані види упродовж кількох років змог-
ли сформувати інтродукційні ценопопуляції, які самостійно відновлюють-
ся насіннєво або вегетативно без додаткового втручання людини, а отже, є 
стійкими та гомеостатичними, то такий ступінь інтродукції визначаємо як 
«натуралізацію», оскільки вид знайшов свою «нішу» у конкретному фіто-
ценозі та не поширюється в інші умови зростання. Інколи рослини здатні 
тривалий час існувати в культурфітоценозі за умови помірного догляду, що 
спрямований на усунення зайвої конкуренції або підтримки за несприят-
ливих погодних чи інших умов (полив, викошування, прибирання опаду 
тощо).

Під акліматизацією зазвичай розуміють процес активного присто-
сування організму до незвичних для нього кліматичних умов, комплекс 
швидких фенотипічних реакцій, пов’язаних зі зміною обміну речовин, що 
визначається нормою реакції виду. Часто рослини, які недостатньо акліма-
тизувались, можуть певний час (3–5 років) «добре себе почувати» в нових 
умовах і навіть давати потомство, проте згодом гинуть унаслідок темпера-
турних коливань або інших чинників.

Більшість інтродукованих рослин добре розвиваються та здатні да-
вати потомство за умов створення для них оптимальних умов вирощування 
(культивування): підбору ґрунту та режимів поливу, регулярного агротехніч-
ного догляду, усунення хвороб та шкідників тощо. Перший етап інтродукції 
є найвідповідальнішим, і саме від того, наскільки пластичною є рослина і чи 
вдало підібрані умови її вирощування, залежить подальша доля інтродуцен-
та в конкретному пункті інтродукції. 

На етапі первинної інтродукції ще не можна достатньо точно спро-
гнозувати результат, однак тривале культивування рослин у нових умовах 
дає надію на подальше їхнє розмноження та поширення в культурі. Інколи 
рослини, мобілізовані з природних умов, досить успішно ростуть у нових 
умовах, однак розмноження їх унаслідок біологічних чи екологічних особ-
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ливостей виду є надзвичайно складним навіть у культурі. Очевидно, що ін-
тродукція може мати і негативний результат, причиною якого є безліч чин-
ників: неякісний посадковий або посівний матеріал, невдало підібране місце 
чи умови зростання, механічні пошкодження, невчасний догляд, невдалий 
період пересадки тощо. Аналіз причин випадіння рослин дасть змогу за по-
вторної інтродукції виду їх усунути й отримати кращий результат.

Шестиступенева схема оцінювання рослин за ступенями інтродукції, 
що певним чином відображає те, наскільки вдало підібрано умови для ви-
рощування інтродуцентів у конкретному пункті інтродукції та які результати 
відтворення та поширення особин: 

0 – невдала інтродукція – негативний результат інтродукції, вид випав 
із колекції внаслідок причин біологічного чи екологічного характеру; 

1 – первинна інтродукція – інтродуковані види представлені первин-
но мобілізованими особинами; 

2 – культивування – види представлені в т. ч. нащадками первинно 
інтродукованих рослин, вегетативного або генеративного походження за 
умов їхнього штучного розмноження та створення їм спеціальних умов ви-
рощування; 

3 – акліматизація – інтродуковані види представлені інтродукційними 
популяціями, які самостійно відновлюються насіннєво або вегетативно за 
умови помірного догляду; 

4 – натуралізація – інтродуковані види представлені інтродукційними 
ценопопуляціями, що самостійно відновлюються насіннєво чи вегетативно 
без додаткового втручання людини; 

5 – експансія (або «агресивна натуралізація») – інтродуковані види са-
мостійно відновлюються насіннєво або вегетативно без додаткового втру-
чання людини, поширюються і «захоплюють» нові території, витісняючи 
види місцевої флори. 

Варто зауважити, що оцінка «0» не завжди свідчить про неможливість 
інтродукції, а має привернути увагу дослідника для встановлення причин та-
кого результату. Назви для кожного «ступеня» обрані для зручності й певним 
чином відображають ступінь його адаптації до нових умов в конкретному 
інтродукційному пункті і в конкретний час та лише частково відповідають 
усталеним термінам «первинна інтродукція», «акліматизація» та «натураліза-
ція».

Отже, головною метою оцінки результатів інтродукції є визначен-
ня видового складу рослин, придатних до культивування в нових умовах, 
визначення їхньої репродуктивної здатності та можливостей відтворення і 
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поширення. Запропонована шестиступенева схема оцінювання рослин дає 
змогу зробити інтегральну експрес-оцінку перспективності виду в умовах 
інтродукції та можливостей його акліматизації та натуралізації. Така оцін-
ка інтродукованих рослин, на наш погляд, є простою за суттю і її можна 
здійснювати щорічно (або раз на кілька років), що дасть динамічну картину 
розвитку чи деградації видів у колекціях на базі експозицій.

3.2. Історія та стан науково-прикладних робіт з інтродукції 
декоративно-цінних видів роду  Lupinus L.

Проблема інтродукції рослин висвітлена у численних дослідженнях 
науковців як вітчизняних, так і зарубіжних. Перші відомості про інтродук-
цію виникли ще в стародавні часи, коли людство перейшло від збиральни-
цтва до вирощування рослин. Сучасне різноманіття культурних рослин – це 
результат втілюваних ідей з інтродукції рослин, які реалізовувались впро-
довж тисячоліть. Питання та проблематика інтродукції рослин зацікавила 
багатьох дослідників. Перші згадки про інтродукцію рослин були знайдені 
у працях А. Декандоля у 1855 р. Ґрунтовні дослідження цієї проблеми роз-
робив М.І. Вавілов на основі створеної ним теорії про центри походження 
культурних рослин.

Над цією проблемою працювало багато науковців різних ботанічних 
садів, наукових установ, навчальних закладів. Над загальними питаннями 
інтродукції рослин працювали Шликов Г.Н., Лапін П.І., Малєєва В.П. Ле-
венко Г.А. розкрив основну ідею генетичної основи інтродукції та розглянув 
генетичні аспекти  інтродукції рослин за межі їхнього природного ареалу. 
Інтродукція нових видів рослин та їхня пристосованість, здатність виживати 
залежать від особливостей розмноження, спадковості, природного ареалу, ко-
ефіцієнта розмноження та поліморфізму. Запропоновано методи, які можна 
використати для розширення генотипового біорізноманіття інтродуцентів. 
Одним із найперспективніших напрямів є генетична трансформація видів, які 
інтродукують шляхом введення в їхній геном генів, що контролюють ознаки, 
які визначають можливість виживання інтродуцентів за нових умов. 

Достовірних відомостей про час його введення в культуру немає, що 
свідчить про багатовікову історію використання його в основному на хар-
чові та кормові цілі, а нещодавно і в ролі декоративної культури. Для нашої 
держави люпини – порівняно нові культури, особливо декоративно-цінні.
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Споживаний в усьому Середземномор’ї й Андах, люпин широко ви-
користовувався древніми єгиптянами та інками, також був відомим римсь-
ким хліборобам за його здатність покращувати родючість ґрунтів.

У кінці 18-го століття, люпин був введений в Північну Європу як засіб 
покращення якості ґрунту, а в 1860-х роках сад жовтих люпинів був поміче-
ний на піщаних ґрунтах Балтійської прибережної рівнини.

Перші етапи по-справжньому трансформували люпин в культурні 
рослини на початку 20-го століття. Німецькі вчені намагалися культивувати 
«солодкий» різновид люпину, який не має гіркого присмаку (через суміш 
алкалоїдів у насінні), що робить його більш споживчим для людей і тварин.

Успішний розвиток сортів люпину з необхідним «солодким геном» 
проклало шлях для більш широкого впровадження люпиносіяння в усій 
Європі, а потім в Австралії. Подальша робота проводиться в Західній Ав-
стралії. Департамент сільського господарства і продовольства в 1950-і і 60-і 
роки культивував  солодкі люпини.

Проаналізувавши літературні джерела, встановлено, що декоратив-
но-цінні види були введені до Європи з Північної Америки в кінці XVIII 
століття. Рослини почали вирощувати, як декоративну в Англії в 1795 році, 
де вона стала популярною садовою рослиною. Англія, ймовірно, є почат-
ковим джерелом введення в культури декоративних видів. Перше введення 
до Швеції –  невідоме, але це, можливо, було ще в 1840-х роках, де рослина 
також стала популярною в садах у кінці XIX і початку XX століття з деяким 
поширенням у природному середовищі. У той час ці види були, імовірно, 
введені до Норвегії, де ними були засіяні площі вздовж автомобільних і заліз-
ничних доріг, аби стабілізувати ґрунт, а потім відбувся процес натуралізації. 

Існує свідчення того, що декоративні види відомі також як утікачі із 
садів південного сходу Фінляндії. Перші згадки про декоративно-цінні види 
походять з Ісландії з 1885 р. Оригінатором насіння були, ймовірно, Нор-
вегія та Швеція. У 1945 році насіння було зібране на Алясці й доставлене в 
Ісландію, що призвело до введення на кількох ділянках залісення та подаль-
шої натуралізації виду в середині 1950-х років. Декоративні люпини були 
введені до Гренландії з Ісландії у 1970 році й став натуралізованим у кількох 
пунктах між 60 і 64 градусами у прибережних районах на південному заході 
острова. З Ісландії вид був також інтродуковано на Фарерські острови неза-
баром після 1970 р.

У більшості європейських країн люпин був введений як декоративна 
рослина. В Ісландії вони також відіграють важливу роль в освоєнні сильно 
деградованих територій. Родючість ґрунту може бути піднята впродовж від-
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носно короткого часу за дуже низької вартості, оскільки не потрібні жодні 
додаткові добрива. Як і багато інших декоративних люпинів, він має віднос-
но високий вміст алкалоїдів.  

Історичні аспекти вирощування та культивування рослин люпину по-
ходить із далекої давнини.  Перші відомості зафіксовані в роботах древньо-
грецьких вчених, мислителів,  лікарів та вчителів. Проаналізувавши літера-
турні джерела, було встановлено, що своєму розвитку досліджувана культура 
пройшла певні періоди становлення. Спочатку люпин завдяки високопо-
живним характеристикам використовували як харчову культуру, згодом – у 
лікарській справі. Численого впровадженя досягнуто в агромомії та декора-
тивному садівництві.

Після того, як було виявлено, що люпин покращує родючість ґрунту, 
почався другий етап його історії.  Інтерес до нього ще більше зріс після 
залучення в культуру люпину жовтого (Lupiпus tuleus L.) та люпину вузько-
листого (Lupinus angіstifolius L.), які вирізнялися здатністю щорічно давати 
дозріле насіння. 

 Третій етап люпиносіяння (кінець 20-х – початок 30-х років XIX ст.) 
пов’язаний з виведенням безалкалоїдних форм люпину, ідея створення яких 
належить німецькому вченому Т. Ремеру.  

Перші безалкалоїдні форми люпину жовтого і вузьколистого були 
отримані німецьким вченим Р. Зенгбушем, який у 1927 р., застосувавши ро-
зроблену ним методику, виділив з 1,5 млн насіння три безалкалоїдних на-
сінини люпину жовтого, дві вузьколистого і кілька насінин білого (Lupinus 
albus L.). 

 Н.І. Вавілов охарактеризував виявлення безалкалоїдного люпину як 
відкриття, що представляє винятковий інтерес для садівничої практики.  

Перші роботи зі створення малоалкалоїдного люпину  проводилися 
у  науково-дослідному інституті рослинництва Н.І. Вавілова, на Мінській і 
Новозибківський дослідних станціях.  Уже в 1931 р. завдяки використанню 
методу йодистого калію (розроблений Н. Д. Прянішніковим) були відібрані 
перші зразки безалкалоїдної форми вузьколистого, жовтого і багаторічного 
люпину (Lupinus polyphyllus L.) 

Бурхливе впровадження у виробництво сортименту досліджуваної  
культури обумовлюєтья  розвитком ботанічної науки.  Численні праці, що 
пов’язані із удосконаленням господарсько-цінних характеристик рослин на 
початкових етапах люпиносіяння проводилася за допомогою селекційно-
го добору, який через стихійність діяв повільно.  Еволюційна парадигма 
органічного світу Чарльза Дарвіна і визначення ролі штучного відбору у 
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створенні нових сортів удосконалили широкі перспективи для селекції, і 
сортимент люпину доповнився раніше відсутніми в культурі культиварами 
і формами. У білоруських науково-дослідних інститутах широко викори-
стовували методи індивідуального добору. Велике значення доведено і у 
методів масового.Так, в даних установах виведені малоалкалоїдні, високо 
врожайні, декоративні, якісні та кормові сорти люпинів.

Зважаючи на важливе значення декоративних видів та сортів Lupinus 
L., необхідне ширше висвітлення історії його досліджень, залишаються 
не з’ясованими багато фактів розвитку досліджень, маловідомі біографії 
багатьох вчених-дослідників різних аспектів досліджуваних видів. Пооди-
нокі нариси окремих напрямків та короткі огляди, присвячені ювілейним 
датам, не дають загальної картини становлення та розвитку досліджень роду 
Lupinus L. в Україні. 

Літературні джерела, з історії досліджень роду Lupinus L. стосують-
ся головним чином світового контексту – історії культури, селекції та кла-
сифікації. 

Актуальність цих питань зумовлюється необхідністю узагальнення 
та аналізу результатів теоретичних і практичних досліджень роду Lupinus 
L. в Україні, відображення наукового внеску вітчизняних вчених у світову 
та українську ботанічну науку, висвітлення стану досягнень та визначення 
шляхів подальших досліджень та використання видів і культиварів роду 
Lupinus L.

3.3. Ботанічні, акліматизаційні сади та дендропарки 
України  як осередки інтродукції  декоративно-цінних видів                 

роду  Lupinus L.

Відповідно до чинного законодавства України ботанічні сади відно-
сять до штучно створених поліфункціональних об’єктів природнозаповід-
ного фонду України [6]. Основним завданням функціонального зонування 
їх територій є забезпечення виконання природоохоронних, наукових та на-
вчальних цілей при посиленні об’ємно-просторової і композиційної вираз-
ності середовища та збереженні ландшафтно-природної цілісності території 
на основі принципу раціонального розміщення зон і окремих компонентів 
[12]. Ботанічні сади належать до групи об’єктів обмеженого користування 
або спеціального призначення. На їхніх територіях встановлюється режим 



- 71 -

обмеженого відвідування. Більшість ботанічних садів Європи, у тому чис-
лі України, виникли стихійно, без будь-якої попередньої розробки їхньої 
архітектурнопланувальної структури, що відобразилося на планувальній ор-
ганізації та загальному художньо-естетичному вигляді [12]. Природна флора 
України нараховує понад 7,5 тисяч судинних рослин, з яких близько 1500 
видів мають важливе значення як лікарські, кормові, овочеві, технічні, аро-
матичні, декоративні тощо, проте в культуру введено близько 300 видів, які 
переважають їх за стійкістю і господарсько-цінними показниками. Району-
вання і активне впровадження сортів нових інтродуцентів в Україні в останні 
десятиріччя свідчить про високу екологічну стійкість і продуктивність їх у 
різних видах посівів. Сорти інтродукованих рослин, які включені до Дер-
жавного реєстру сортів рослин України, відіграють важливу роль у збага-
ченні генетичних ресурсів сільськогосподарських культур. У Реєстрі сортів 
рослин України нараховується 309 видів сільськогосподарських культур різ-
ного напряму використання: з них 39 нових та малопоширених кормових, 
16 – технічних, 23 – овочевих, 25 – пряноароматичних, 16 – лікарських та 
декоративних інтродукованих культур. Це становить від 12,5 до 69,4 % за-
гальної кількості видів та від 2,9 до 41,1 % сортів нових і малопоширених 
культур відповідного напряму використання, що свідчить про значне зба-
гачення генетичних ресурсів культивованих рослин та суттєве збільшення 
біорізноманіття агрофітоценозів за рахунок введення нових високопродук-
тивних рослин.

Однією із форм збагачення генофонду господарсько-цінних рослин, 
у тому числі і декоративно-цінних видів роду люпину, є інтродукція, яку 
здійснюють в ботанічних садах, адже на їхніх територіях завдяки штучним 
насадженням культивуються представники різних ботаніко-географічних 
областей та природно-кліматичних зон. Інтродукція була і залишається на-
уковою проблемою і здійснюється, перш за все, з метою поповнення видів 
рослин у нових регіонах та їх вивчення для поширення та ефективного го-
сподарського використання. Крім того, інтродукція як загально біологічна 
проблема є не лише ефективним засобом вирішення прикладних питань 
рослинництва, але й дає можливість подальшого розширення знань про 
еволюцію рослинного світу, оскільки в результаті перенесення рослин в 
інші кліматичні умови прискорюються процеси формо- та видоутворення, 
чіткіше проявляються фактори еволюції, шляхи і закономірності мінливості 
рослинних організмів [5, 8, 9, 19]. На теперішній час у нашій державі нара-
ховується 30 ботанічних садів, що рівномірно розташовані на всій її тери-
торії і є об’єктами природнозаповідного фонду України [16, 20]. Ботанічні 
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сади сприяють покращенню стану навколишнього середовища завдяки збе-
реженню колекції живих рослин, розмноженню та поширенню рідкісних 
і типових видів місцевої та світової флори, веденню наукової, навчальної і 
освітньої роботи [3, 12]. Варто зазначити, що створення нових ботанічних 
садів у нашій країні передусім ґрунтується саме на актуальності інтродук-
ційних досліджень. Адже відомо, що на кінець ХХ століття в Україні було 
інтродуковано понад 3 тис видів, форм і культиварів дерев, кущів та ліан, що 
у 6 разів перевищує кількість видів природної дендрофлори [5]. Переважна 
більшість всебічних інтродукційних досліджень проведена безпосередньо 
у ботанічних садах і беззаперечно, що це дало можливість значною мірою 
використати потенціал рослинних ресурсів світової флори. Отже, станов-
лення і функціонування ботанічних садів на території України, їхній внесок 
у збагачення флори України має істотне значення [1, 3, 17, 20]. Варто зга-
дати, що перший в Україні ботанічний сад було створено у 1804 році – це 
ботанічний сад Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.

Інтродукція в ботанічних садах України розпочалась на початку  ХІХ 
ст. Особливого відзначення в люпиносіянні заслуговує Нікітський ботаніч-
ний сад, Національний ботанічний сад НААН України, Національний бо-
танічний сад «Софіївка». 

Незначний внесок в інтродукцію і поширення люпинів в Україні, по-
чинаючи з середини ХІХ століття, зробили приватні садові господарства, 
які мали незначні колекції люпину. Колекційні фонди наукових установ 
України є основою для вивчення еколого-біологічних особливостей і се-
лекційної роботи з ними, розробки теоретичних положень та практичних 
рекомендацій.

Серед провідних установ, які займаються інтродукцією та селекцією 
корисних рослин, важливе місце належить Національному ботанічно-
му саду ім. М. М. Гришка НАН України. За багаторічний період роботи 
в згаданій установі інтродуковано і введено до Державного реєстру сортів 
рослин України близько 70 видів корисних рослин. На основі цих куль-
тур створено понад 300 сортів, значна частина яких увійшла до Державного 
реєстру сортів рослин України. Це становить понад 21% загальної кількості 
видів та близько 4% сортів рослин, зафіксованих у Державному реєстрі. На 
теперішній час у НБС ім. М. М. Гришка проводяться всебічні досліджен-
ня з інтродукції, акліматизації та збереження генофонду корисних рослин, 
селекції декоративних, енергетичних, технічних, овочевих, кормових, аро-
матичних, лікарських культур, біотехнології тощо. Створено унікальні за 
якісним і кількісним складом колекції корисних рослин з усіх ботаніко-гео-
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графічних регіонів світу. Ці величезні колекції мають надзвичайно важливе 
наукове та економічне значення і є особливо цінними з погляду збереження 
різноманітності рослин ех situ. Значний внесок у розвиток досліджень з ін-
тродукції, селекції та впровадження у виробництво нових корисних куль-
тур в Україні здійснено науковцями відділу нових культур Національного 
ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України. На сьогодні відділ є важ-
ливим науковим і практичним центром у галузі інтродукції й акліматизації 
рослин, селекції та впровадження нових культур у виробництво з метою 
ефективного використання рослинних ресурсів у народному господарстві, 
збагачення видового різноманіття, підвищення стійкості і продуктивності 
агрофітоценозів. Відділ має багатий колекційний фонд енергетичних (439), 
кормових (267), овочевих (90), декоративних (200), технічних (116), ефіро-
олійних рослин (41) та газонних трав (92), що нараховує 1262 таксони. На 
основі цього цінного матеріалу співробітниками відділу створено близь-
ко 90 сортів корисних рослин, значна частина яких використовується як в 
Україні, так і за її межами.

Розроблено концепцію (на прикладі нових енергетичних, кормових, 
ароматичних, овочевих та технічних рослин) ролі інтродукції як важливого 
фактора збагачення рослинних ресурсів, збільшення видового різноманіт-
тя агрофітоценозів і класифікації інтродуцентів за біолого-екологічними 
властивостями та господарським призначенням. Установлено особливості 
росту, розвитку рослин, адаптивний та продуктивний потенціал перспек-
тивних енергетичних, кормових, ароматичних, овочевих та технічних ін-
тродуцентів. За допомогою різних селекційних методів створено високо-
продуктивні, адаптовані до екологічних умов України сорти інтродукованих 
культур. Розроблено сучасні методи та технології підвищення ККД фото-
синтезу (на 40–50%) за рахунок подовженого використання сонячної енергії 
за участю холодостійких, зимостійких, високопродуктивних нових культур, 
які інтенсивно вегетують рано навесні та пізно восени.

Доведено роль інтродукції рослин як надзвичайно важливого за-
собу екологічної оптимізації агрофітоценозів. З’ясовано роль альтерна-
тивних кормових, сидеральних та декоративних культур у біоекологізації 
землеробства. На основі видів роду Lupinus L. розроблено сучасні мето-
ди підвищення родючості ґрунтів та ефективного використання орних 
земель, усунення алелопатичної ґрунтовтоми, пригнічення патогенної 
мікрофлори та бур’янів, а також позитивного впливу на рівень продук-
тивності агроценозів. За рахунок використання високопродуктивних но-
вих культур родини Fabaceae досягнуто збагачення ґрунту біологічним 
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азотом від 70 до 450 кг/га на рік, що забезпечує виробництво екологічно 
чистої продукції.

На основі аналізу літературних джерел установлено, що декора-
тивні види роду Lupinus L. мають давню історію, яка впродовж багатьох 
століть була стихійною. Зі створенням спеціалізованих закладів ботаніч-
ні сади розпочали інтродукційну роботу, яка мала організаційний харак-
тер. За період заснування ботанічних садів в Україні в них здійснювались 
інтродукція люпину. За цей період накопичено значний обсяг інформа-
ції щодо результатів інтродукції представників роду Lupinus L. в різних 
регіонах України. Проте ці характеристики не узагальнені  і не проаналі-
зовані. 

Важливим інтродукційним осередком став Кременецький ботаніч-
ний сад, який розпочав свій літопис у 1806 р. Францішек Шайдт розро-
бив ідею створення саду, а відомий ірландський майстер садово-паркового 
мистецтва Діонісій Мак-Клєр (Mc Clair; Міклєр) почав практично реалі-
зовувати її із впровадженням власних проектів, велику увагу приділяючи 
збагаченню колекції видами світової та місцевої флори. У 1809 р. на те-
ренах ботанічного саду розпочав свою діяльність доктор медицини і бо-
таніки Вілібальд Бессер, заклавши наукові основи дослідження рослин в 
Україні [2, 3]. Кременецький ботанічний сад проіснував чверть століття і 
після 1832 р. разом з ліквідацією Кременецького ліцею був закритий. Ко-
лекційні фонди були перевезені до Києва, де вони були використані для 
закладання ботанічного саду (нині Ботанічний сад імені академіка О. В. 
Фоміна) новостворюваного університету св. Володимира (нині Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка) [5]. Згідно із постано-
вою №57 від 17 березня 1990 р. Уряду України, Кременецький ботаніч-
ний сад відновив свою діяльність, а за розпорядженням Кабінету Міністрів 
України №246р від 27 травня 2000 р. переданий у відомство Міністерства 
екології та природних ресурсів України. Це стало поштовхом до процесу 
активного відродження та становлення саду як науково-дослідної приро-
доохоронної установи, колекційний фонд якої є базою для проведення 
наукових експериментів, визначення адаптаційних можливостей та потен-
ціалу практичного використання нових видів рослин, зокрема люпину. 
Особливо перспективними за цінними господарськими показниками тут 
є види роду Lupinus L. Вміст білка в їх насінні та зеленій масі становить від-
повідно 30–40% і 20% [7, 9]. Люпин відзначається найвищою азотфіксу-
вальною здатністю серед зернобобових культур, накопичує в середньому 
160–180 кг/га атмосферного азоту, а при інокуляції високовірулентними 



- 75 -

штамами бульбочкових бактерій – до 400 кг/га [7, 15]. Також представни-
ки цього роду є ефективними біомеліораторами і завдяки своїм декоратив-
ним якостям можуть використовуватись у фітодизайні [7].

Професор Гаморак Н.Т. Довгий час працював в Ботанічному саду ім. 
Фоміна і свої праці присвятив інтродукції та фізіології рослин. Лапський 
В.І. був одним із небагатьох вчених-ботаніків, які гармонійно поєднують 
флористичні та систематичні дослідження з успішною діяльністю в галузі 
інтродукції рослин. Вчений висвітлив особливості інтродукції рослин в 
умовах ботанічних садів. 

Ще одним важливим інтродукційним осередком став ботанічний сад 
«Поділля» Вінницького національного аграрного університету, який був за-
снований у травні 1963 р. за проектом доктора біологічних наук, професо-
ра Паламарчука Анатолія Семеновича та кандидата сільськогосподарських 
наук, доцента Паламарчук Галини Леонідівни. 

Сад займає 60 га на берегах р. Вишні поруч із національним музеєм-са-
дибою М. І. Пирогова.

Основною метою, яка поставлена перед ботанічним садом, є вивчен-
ня рослинних ресурсів Поділля для раціонального їх використання. Ботаніч-
ний сад став науково-пропагандистським центром, де люди знайомляться з 
рослинним світом, багатством рідного краю і походженням рослин, а також 
із проблемами ботаніки, краєзнавства та досягненнями біологічної науки. В 
умовах ботанічного саду «Поділля» Вінницького національного аграрного 
університету зростає 5 видів люпину: білий, жовтий, вузьколистий, багато-
листий та багаторічний.

Аналіз наукової діяльності ботанічних, акліматизаційних садів та ден-
дропарків – наукових центрів декоративного садівництва в Україні – пока-
зав, що кожний із них зробив свій внесок в інтродукцію видів і сортів роду 
Lupinus L. У результаті майже 200-річної діяльності ботанічних, аклімати-
заційних, дендропарків України, в них зібрані колекції представників роду 
Lupinus L у відкритому ґрунті. Накопичено значний досвід випробування і 
вирощування їх у різних ґрунтово-кліматичних умовах. Це сприяє поши-
ренню кращих видів і сортів, розробці та впровадженню у виробництво 
більш досконалого їх розмноження та вирощування, розгортанню селек-
ційної роботи.

Культивування видів і сортів люпину (таблиця 3.3) в ботанічних садах 
дає можливість не лише зберігати їх, а також всебічно і поглиблено вивчати 
їхню біологію, фенологію, розвиток, розмноження, мінливість тощо.
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Таблиця 3.3
Колекційний фонд представників роду Lupinus L. у ботанічних, 

акліматизаційних садах та дендропарках України

№ Інтродукційний осередок
Кількість 
видів

1 Національний ботанічний сад 6
2 Нікітський ботанічний сад 12

3 Ботанічний сад імені О.В. Фоміна Київського національного 
університету ім. Т.Г. Шевченка 4

4 Кременецький ботанічний сад 11

5 Національний ботанічний сад «Поділля» Вінницького національного 
аграрного університету 5

6 Національний дендропарк «Софіївка» НАНУ 6

7 Ботанічний сад Житомирського державного агроекологічного 
університету 2

8 Державний дендропарк «Тростянець» НАНУ 2

9 Оброшинський дендропарк Науково-дослідного інституту 
землеробства і біології тварин УААН 2

10 Ботанічний сад Державного Житомирського агроекологічного 
університету 2

Створенння у ботанічних садах колекції видів та їхніх культиварів, які 
належать до одного роду Lupinus L., – перспективний шлях до збереження 
біо- та фіторізноманіття.

3.4. Генофонд декоративно-цінних видів роду Lupinus L.           
в Україні та світі

Історія обробітку люпину налічує близько 4000 років.  Перша згадка 
про нього зустрічається в роботах грецького вченого, мислителя і лікаря 
Гіппократа (460-364 років до н. е.).  У своєму розвитку культура люпину 
пройшла ряд етапів.  Спочатку завдяки високій поживній цінності він вжи-
вався в їжу.  Приготовлені з нього відвари використовувалися для лікування 
різних шкірних захворювань і запалень.  

Ще століття тому британський любитель-селекціонер Джордж 
Рассел створив нову декоративну групу різнобарвних люпинів, які назва-
ли на його честь – гібриди Рассела. З тих пір вони набули значної попу-
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лярності. Назва «люпин» походить від латинського слова «вовк». Згідно 
зі стародавнім повір’ям, з нього готували зілля, що перетворює людину 
в лютого звіра. Проте, ботаніки стверджують іншу версію: напевно, така 
назва дісталась цій рослині завдяки здатності пристосовуватись до най-
більш несприятливих умов. Саме ця характеристика і сприяла позитив-
ному ставленню селекціонерів до квітки. Нові культивари виникли на 
початку ХХ ст. шляхом схрещування «американця» – люпина багатоли-
стого (Lupinus polyphyllus L.) – з іншими одно- та багаторічними видами 
цих рослин. До сьогодні фаворитами серед садівників є гібриди англій-
ського селекціонера Джорджа Рассела (1857–1951 рр.). До створеної ним 
сортосерії «Майн Шлосс» належать, наприклад, Fraulein з білосніжними 
квітами, Kronleuchter з білосніжними квітами, Kronleuchter із жовтими 
та Edelknabe із червоним забарвленням. Представники цього сорту дося-
гають 80–100 см у висоту та цвітуть  впродовж багатьох тижнів. Значно 
нижчі за висотою виведені Расселом гібриди люпину низького (Lupinus 
nanus L.) сортотипу  Gallery. Ці низькорослі гібриди мають висоту до 
50–60 см.

З третім етапом люпиносіяння  (кінець 20-х – початок 30-х років XIX 
ст.) пов’язаний з виведенням безалкалоїдних форм люпину, ідея створен-
ня яких належить німецькому вченому Т. Ремеру. Перші селекційні фор-
ми люпину жовтого і вузьколистого були отримані німецьким вченим Р. 
Зенгбушем, який у 1927 р., застосувавши розроблену ним методику, виділив 
з 1,5 млн насінин три безалкалоїдні насінини люпину жовтого, два вузько-
листого і кілька насінин білого (Lupinus albus L.). 

Н.І. Вавілов охарактеризував виявлення безалкалоїдного люпину як 
відкриття, що представляє винятковий інтерес для ботанічної практики. 
Перші спроби створення малоалкалоїдних люпинів  проводились у нау-
ково-дослідному інституті рослинництва Н.І. Вавілова, на Мінській та Но-
восибірській дослідних станціях.  Уже в 1931 р. завдяки використанню ме-
тоду йодистого калію (розроблений Н.Д. Прянішніковим) були відібрані 
перші зразки безалкалоїдних форми вузьколистого, жовтого і багаторіч-
ного люпину.

Розвиток люпиносіяння тісно пов’язаний з розвитком біологічної 
та агрономічної науки.  Робота з удосконалення рослин люпину на пер-
ших порах проводилася за допомогою відбору, який в силу стихійності діяв 
повільно.  Теорія еволюції органічного світу Ч. Дарвіна і обгрунтування ролі 
штучного відбору в створенні нових сортів відкрили широкі можливості для 
селекції, і арсенал люпину поповнився раніше  відсутніми в природі сорта-
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ми і формами.  На Мінській досліднії станції Я.Н. Свірський методом індиві-
дуального добору з німецького сорту Вайк II отримав сорт жовтого люпину 
Білоруський 6, районований в 1955 р.  в ряді областей Білорусії.  Методом 
масового відбору з цього ж сорту селекціонерами Білоруського науково-до-
слідного інституту землеробства М.І. Потресова, М.Д. Нагорської, Т.П. Пол-
канова, І.Г. Стрілковим були виведені сорти Білоруський і Боровлянський.  

 Певних успіхів було досягнуто на Новосибірській дослідній станції  
по селекції люпину жовтого.  До 1937 р. були виведені сорти Малоалкалоїд-
ний 1 і Малоалкалоїдний 2, а в післявоєнний період – Малоалкалоідний 3. 
На цій станції К.І. Саввічевим отриманий швидкорослий сорт, який  в 1955 
р. був районований в 30 областях країни і був широко розповсюдженим 
сортом, який займав понад 70 % посівних площ люпину.  

Ряд сортів – Носівський, Луч, Деснянський є швидкорослими та ви-
ведені на Чернігівській дослідній станції (УРСР). Отримані сорти люпи-
ну жовтого Швидкорослий 278 і Ранньостиглий 301. Оригінальний сорт 
Житомирський ювілейний, що відрізняється наявністю пазушних квіток 
замість бокових пагонів, був створений шляхом індивідуального відбору із 
випадкової мутації в межах  сорту Кормовий 190 на Житомирській сільсько-
господарській дослідній станції.  

В Українському науково-дослідному інституті землеробства в 1967 р.  
В.І. Головченком виведений сорт люпину білого Київський скоростиглий.  
Цікавим є цінні сорти Київський мутант, Обрій, Приморський, Кубань та 
ін. В Українському НДІ землеробства і тваринництва західній частині УРСР 
був створений сорт Рокінскій 58. 

На дослідній станції рільництва Московської сільськогосподарської 
академії ім.  К.А. Тімірязєва було отримано найбільший скоростиглий сорт 
вузьколистого люпину Північна 3, а також пізньостиглі сорти люпину біло-
го – Жовтневий та Ювілейний.  У Литовському НДІ землеробства виве-
дений сорт люпина Горденяй.  У Науково-дослідному інституті сільсько-
го господарства центральних районів Нечорноземної зони створені сорти 
люпину вузьколистого Немчіновскій синій, Немчіновскій кормовий, Нем-
чіновскій 846 (Г.А. Дебелий, А.Г. Биковець, В.С. Федотов, Л.В. Калініна).  У 
Білорускій республіці на Бенякінській дослідній станції ще в середині 30-х 
років В.С. Ластовським були створені цінні зразки вузьколистого люпину, 
в повоєнний час Г.С. Кононковим – сорт люпину жовтого Гродненський.

У результаті вивчення біологічних особливостей, декоративних та го-
сподарсько-цінних якостей виділені найкращі види і сорти, які рекоменду-
ються для вирощування в умовах Лісостепу України.
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Отже, люпини є культурою великих можливостей для багатоцільо-
вого використання: на добриво і корм, на переробку для кормових і харчо-
вих цілей, як декоративна рослина. Квітниково-декоративні види люпину 
широко використовуються в Австралії, Канаді, США, Франції, Німеччині, 
Польщі, Росії, Білорусі та Україні.

 3.5. Первинна інтродукційна оцінка видів та сортів               
роду  Lupinus L.

Інтродукція – це комплекс методів і прийомів вирощування рослин 
природної та культурної флор, які сприяють адаптаційним процесам у рай-
онах, які розташовані за межами їхнього географічного або культигенно-
го ареалу. Інтродукція рослин є одним з методів збагачення асортименту 
і підвищення продуктивності різних галузей природничих наук. Колекції 
рослин, які найкраще відображають видове і сортове багатство цієї культу-
ри, дають можливість значно скоротити час та кошти для створення нових 
сортів і підвищити ефективність селекційних робіт, що будуть вестись на 
рівні, досягнутому селекціонерами.

Рід Lupinus нараховує близько 200 видів, що зростають у Північній 
Америці та Середземномор’ї. Багаторічні кореневищні трав’яні рослини, 
рідше напівчагарники. З багаторічних видів у культурі частіше трапляють-
ся люпин деревоподібний (L. arboreus Sims.) – багаторічна рослина, 1,5 м 
заввишки, з білими і жовтими кольорами, квітне в липні-серпні. З 1826 р. у 
культурі люпин багатолистий (L. polyphyllus Lindl.) з численними садовими 
формами і сортами гібридного походження, з квітками як однотонними, так 
і двокольоровими: ‘Abendglut’, ‘Albus’, ‘Apricot’, ‘Carmineus’, ‘Neue Spielarten’, 
‘Prinzess Juliana’, ‘Roseus’, ‘Rubinkonig’. Довгий час селекцію люпину здійс-
нював англійський селекціонер Джордж Рассел. В Україні поширеними ста-
ли одноколірні сортопопуляції, виділені з гібридів Рассела: Бург Фройлен, 
Кронлойхтер, Шлоссфрау, Майн Шлосс, Еделькбане, Кастеллян. Окрім 
одноколірних, на сьогодні існують унікальні різноколірні сортопопуляції 
із широким спектром тонів та відтінків від білого до фіолетового: Абен-
глют, Сплендід. Серед новинок дуже ефектна низькоросла сортопопуляція 
– Мінарет. Люпин Лулу – найбільш скороспіла суміш сортів серед бага-
торічного люпину.

З безлічі видів представників роду Lupinus (за класифікацією різ-
них авторів від декількох десятків до декількох сотень) у більшості країн 
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світу, зокрема й Україні, культивують лише чотири: люпин вузьколистий 
(L. angustifolius L.), люпин жовтий (L. luteus L.), люпин білий (L. albus L.), 
люпин мінливий (L. mutabilis L.). Створені малоалкалоїдні форми бага-
торічного люпину багатолистого (L. polyphyllus Lindl.) мають попит, однак 
ще не створено насіннєвого фонду. На основі цього виду отримано багато 
сортів (переважно закордонної селекції), які використовують як декоративну 
культуру. На відміну від інших культур, багато видів люпину введено в куль-
туру зовсім недавно: вузьколистий і жовтий – в середині XIX ст., інші види 
– у ХХ ст. Тільки два види люпину – мінливий і білий – давні культурні рос-
лини, які культивуються впродовж тисячоліть. Так, сучасні культурні фор-
ми цих видів за морфологічними особливостями, забарвленням і розміром 
відрізняються від стародавніх представників. Культивовані в недавні часи 
види люпину також відрізняються від тих, що зростають у дикій природі за 
габітусом рослини, абортивністю квіток і бобів, розміром та якістю насіння, 
стійкістю до біотичних і абіотичних факторів. Ураховуючи, що найбільше 
видове різноманіття з переважним числом багаторічних видів люпину зосе-
реджено в Новому Світі й невелика кількість – у Середземномор’ї (Старий 
Світ), серед дикорослих видів роду Lupinus є чимало перспективних форм, 
придатних для введення в культуру в Україні. Агрокліматичні умови нашої 
країни, а також успішна інтродукція представників диких видів люпину у від-
далені від центрів їхнього походження регіони, є підставою для введення їх 
у зону Поділля. Розглянемо біологічні та декоративні характеристики видів, 
деякі з яких вже частково окультурено та такі, що трапляються тільки в дикій 
природі. Проаналізувавши праці вітчизняних та світових науковців, таких як 
В.Ф. Камінський, В.Ф. Петриченко, K. Smith, J.G. Wilson, M.W. Sweetingham, 
а також австралійського монографа роду Lupinus J. S. Gladstones, ми описа-
ли природні ареали представників роду Lupinus L. (табл. 3.5).

Таблиця 3.5
Природні ареали представників роду Lupinus L. та показники мінімальних 

температур їхніх природних місцезростань
№ 
з.п. Назва виду Природний ареал виду Мінімальні 

температури, °С
1 Люпин Косентина (L. cosentinii Guss.) Західна Австралія - 6,7-10,8

2 Люпин волосистий (L. pilosus)
Греція, Турція, Ліван, 
Сирія, Ізраїль, Західна 

Іорданія
- 7,8-12,5

3 Люпин атлантичний (L. athlanticus) Австралія - 6,6-16,8
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№ 
з.п. Назва виду Природний ареал виду Мінімальні 

температури, °С
4 Люпин пальчастий (L. digitatus) Єгипет -1,3-5,7

5 Люпин іспанський (L. hispanicus)
Північно-західна 
Іспанія, Північна 
Португалія

-12,9-17,6

6 Люпин сомалійський (L. princei) гори Кенії та Танзанії, 
Південна Ефіопія -12,7-19,8

7 Люпин білостебловий (L. albicaulis 
Douglas) Канада -4,9-12,2

8 Люпин витончений (L. ornatus 
Douglas) Перу -7,0-12,2

9 Люпин деревовидний (L. arboreus 
Sims.)

США, Канада, Ірландія, 
Великобританія, 

Зеландія
-3,9-12,3

10 Люпин багаторічний (L. perennis L.) США, Канада -5,7-12,3

11 Люпин нутканський (L. nootkatensis 
Donn ex Sims.)

Канада, Шотландія, 
Норвегія, Швеція, 

Камчатка
-5,6-30,9

12 Люпин багатолистий (L. Polyphyllus 
Lindl.) Середземномор’я -6,0-10,2

13 Люпин білий (Lupinus albus L.) Середземномор’я -6,0-10,2
14 Люпин аройо Lupinus succulentus Каліфорнія -3,9-12,3

15 Люпин мінливий (Lupinus Mutabilis 
Sweet) Перу -7,0-12,2

16 Люпин жовтий (Lupinus luteus L.) Середземномор’я -6,0-10,2

17 Люпин Хартвега (Lupinus hartwegii 
Lindl.) Мексика -5,7-12,3

18 Люпин елегантний (Lupinus elegans)
США, Канада, Ірландія, 

Великобританія, 
Зеландія

-3,9-12,3

19 Люпин однорічний (Lupinus annus 
Hart.) невідоме

20 Люпин вузьколистий (Lupinus 
angustifolius L.) Середземномор’я -6,0-10,2

Примітка: Інформація наведена для роду, види якого використовуються в декоративному садівництві

За даними літературних джерел усі види люпину на цей материк 
завезені першими поселенцями з Америки. У кінці минулого століття по-
ряд із традиційними у світі видами люпину (вузьколистим, білим, жовтим і 

Продовження таблиці 3.5
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мінливим) в Австралії селекцією були створені нові види з декоративними 
якостями L. cosentinii Guss., L. athlanticus Gladst. і L. pilosus Murr, які стали 
невід’ємною частиною австралійських наукових досліджень.

Проаналізувавши літературні дані, крім перерахованих, на думку ав-
стралійських учених, для введення в культуру перспективні ще декоративні 
види – L. princei Harms., L. digitatus Forsk. і L. hispanicus Boiss. et Reut [9,10]. 
З незначного досвіду вирощування декоративних рослин цього роду, пе-
реважна більшість із них в умовах країн Європи, а також США та Канади 
здатні добре розвиватись, переносити холодний період року, цвісти та пло-
доносити. Проте, на сьогодні залишається недостатньо вивченим питання 
щодо характеристики вищезазначених видів.

Отже, інтродукція рослин є одним з методів збагачення асортименту 
і підвищення продуктивності різних галузей рослинництва. Колекції рос-
лин, які найкраще відображають  видове і сортове багатство цієї культури, 
дають можливість значно скоротити час та кошти для створення нових со-
ртів і підвищити ефективність селекційних робіт, що будуть проводитись 
на рівні, досягнутому іншими селекціонерами. 

Сучасний світовий асортимент передує інтродукційній роботі, яка 
триває довгий період. Дослідженнями виділено найважливіші етапи інтро-
дукції люпину. Безумовно, інтродукція видів роду Lupinus L. відбулась між 
джерелами інтродукції у різних напрямках.

3.6. Інтенсифікація селекційного процесу роду  Lupinus L.

Еволюція рослинного світу почалася за мільйони років до появи на 
Землі людини. Сама людина як об’єкт еволюції живої природи з’явилася в 
період поширення на Землі квіткових рослин, які забезпечили її їжею, одя-
гом, житлом тощо. Важливим етапом в історії людства, а також у розвитку 
рослинного світу стало зародження землеробства майже 20 тис. років тому. 
За цей час людина своєю діяльністю, особливо за допомогою селекції, 
значно змінила рослинний світ [117, 150].

Селекція квітниково-декоративних рослин є одним з найбільш ранніх 
досягнень людства. Вона бере свій початок з глибокої давнини, з часів вве-
дення в культуру рослин і одомашнювання тварин. Майже всі сучасні рос-
линні культури є прямим результатом діяльності людини в епоху примітив-
ного сільського господарства, декоративного садівництва та квітникарства. 
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Значних успіхів у поліпшенні окремих видів рослин роду Lupinus L. було 
досягнуто порівняно недавно. Дикі форми люпину, які дали початок куль-
турним рослинам, відрізняються від таких рослин не тільки декоративни-
ми якостями, а й іншими властивостями (інтенсивність цвітіння, тривалість 
цвітіння, репродуктивна здатність тощо). Вони менш вибагливі до кліматич-
них і ґрунтових умов, часто стійкіші до хвороб і шкідників, ніж культурні 
рослини.

Походження перших культурних видів роду люпину пов’язане з осілим 
способом життя людини, коли вона вперше примітивним знаряддям розпу-
шила ділянку землі й висіяла в ґрунт насіння диких рослин. Нині селекційні 
дослідження спрямовані на поглиблення знань про успадкування кількісних 
і якісних ознак, стійкість до стресових чинників довкілля і використання цих 
знань з метою створення вихідного матеріалу для селекції високодекоратив-
них сортів рослин, адаптованих до певних умов вирощування.

Дедалі більшого значення набуває впровадження досягнень біотех-
нології в генетико-селекційний процес, що сприяє пошуку нових перспек-
тивних напрямів. Це насамперед розроблення нових технологій селекцій-
ного процесу на основі вдалого поєднання традиційних методів селекції і 
досягнень клітинної та генної інженерії; вдосконалення методів клітинної 
інженерії рослин, придатних для використання у створенні нових сортів; 
створення на основі генної інженерії не тільки нових форм рослин із ба-
жаними ознаками, а й принципово нових селекційних форм. Застосування 
молекулярно-генетичних маркерів у селекційному процесі сприяє зменшен-
ню масштабів і скороченню термінів селекційних програм, а також форму-
ванню сучасного уявлення про особливості організації та еволюції геномів 
рослин, удосконаленню їхніх генетичних карт.

Таким чином, вже сьогодні закладено основи світової селекції ХХІ 
ст., яка ґрунтуватиметься на досягненнях генетики – клітинній селекції, со-
матичній гібридизації, прямому аналізі генетичного матеріалу, генній інже-
нерії. В умовах сьогодення із селекцією нерозривно пов’язане насінництво, 
яке в своїй організаційній структурі відображає рівень її розвитку. Основни-
ми чинниками успішного ведення насінництва є екологія насіння, сортова 
та насінницька агротехніка, післязбиральне та передпосівне його оброблен-
ня і зберігання. 

Батьківськими формами і джерелами різних видів, сортів і зразків 
люпину наводяться на основі багаторічних даних стосовно їхнього випро-
бування на штучних і природних фонах у різних ґрунтово-кліматичних зо-
нах України, Білорусі, Росії, Західної Європи, Австралії та ін. країн.
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З аналізу праць австралійських науковців випливає, що спосіб удо-
сконалення селекційної роботи над люпином шляхом звичайного розмно-
ження на основі запасів природних зародків, а також генної інженерії може 
зіграти важливу роль у вдосконаленні батьківських форм у майбутньому. 

До країн із державними програмами селекції входять Австралія, Поль-
ща, Росія, Німеччина, Білорусь та Чилі. Також такі програми втілюються у 
США, Данії, Іспанії, Португалії та Ісландії. Після створення перших сортів 
L. angustifolius та  L. albus, селекція на поліпшення цінних характеристик, 
продовжується в Австралії. Селекція L. angustifolius була головним напрям-
ком, особливо в Північній та Південній Америці, проте селекція білого 
люпину викликала більший інтерес у світі. Аналогічні селекційні роботи 
проводилися в Чилі, Німеччині, Польщі та Росії. В Європі, Росії та Україні 
селекційні програми в основному були націлені на L. albus та L. luteus.

Сучасна селекція люпину спирається на генетичний матеріал диких 
люпинів, як природних, так і штучних індукованих мутантів. Основним ме-
тодом розведення люпину є типова внутрішньовидова гібридизація. Мно-
жинні, зворотні, діалельні та поліалельні схрещування використовуються в 
повторюваних схемах гібридизації. Через репродуктивні бар’єри міжвидове 
схрещування між Старим та Новим Світом видів не може дати родючі гібри-
ди в природних умовах. Хоча життєздатне насіння F1 та F2 було отримане 
зі схрещувань серед видів Старого та Нового Світу. Світові види досі не були 
успішно використані в комерційних селекційних програмах. Однак квітучі 
гібридні рослини F1 нещодавно було отримано у результаті схрещувань 
L. angustifolius та L. luteus. Ці рослини показали проміжні морфологічні 
характеристики, а їхній справжній гібридний статус підтверджує молеку-
лярний маркерний аналіз. Зворотнє схрещення цих гібридів на культурі L. 
angustifolius може давати нові сорти L. angustifolius з бажаними характери-
стиками, зокрема якість насіння від L. luteus.

Більшість ранньоквітучих сортів люпину були створені із застосуван-
ням спонтанного або індукованого мутагенезу. Для селекції декоративно-цін-
них видів люпину передбачено впровадження ключових декоративно-цінних 
рис, що контрольовані мутаціями в п’яти-шести локусах, і ці алелі є рецесив-
ними. Алель Iucundis (Iuc) контролює створення алкалоїдів та гіркоту реце-
сивних мутантів. Mollis (Moll) контролює водопроникність насіння, що є важ-
ливим фактором виживання виду в дикій природі. Як відомо, є два гени, що 
відповідають за декоративні ознаки та адитивний ефект. Тривалому цвітінню 
сприяє домінантний мутантний алель Ku, що є важливим в процесах адап-
тації. Лейкосперм (Leuc) здатний контролювати колірний пігмент, а також 
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рецесивний мутантний алель відповідає за різнобарвність суцвіть одного виду 
та культивару диких популяцій квітучих, темнонасінних люпинів, які можуть 
рости в одному регіоні. Мутагенез давно включений у селекційний процес 
люпину. Поширені мутагени, що використовуються в селекції люпину, поєд-
нують іонізуюче випромінювання (рентгенівські та гамма-промені) та хіміч-
ні агенти, включаючи EI (етиленімін), EMS (етилметансульфонат), NMH 
(нітрозометилову сечовину) та DMS (диметилсульфонат).

В Україні різні мутанти утворюються шляхом опромінення L. albus і 
використовуються в селекційних програмах для покоління безалкалоїдних 
сортів, таких як Київський мутант (Головченко, 1982). В Австралії проме-
невий мутагенез був використаний для отримання генів з низьким вмістом 
алкалоїдів (sw), раннього цвітіння (xe) та білого забарвлення квітів. У L. 
cosentinii ген раннього цвітіння був індукований в L. angustifolius.

Декоративні ознаки останніх селекційних програм включають три-
валість та інтенсивність цвітіння, стійкість до хвороб та абіотичного стресу, 
розмір та форму суцвіть, тривалість вегетації та архітектуру рослин. Для ши-
рокого вибору цих цінних ознак молекулярна селекція привернула більше 
уваги та фінансування.

Отже, за сучасних умов розвитку декоративного садівництва з ут-
вердженням різних організаційних форм господарювання роль насінництва 
зростає. Насінництво має розвиватися на промисловій основі, а контроль 
за якістю сортового насіння, яке постачається товаровиробникам, повинен 
здійснюватися незалежно від форми власності та господарювання через 
державні органи. Повна реалізація потенційних можливостей сорту знач-
ною мірою залежить від рівня підготовки спеціалістів, які зобов’язані знати 
генетичну природу та методи створення сортів і гібридів, екологічні прин-
ципи організації насінництва, причини погіршення якості сортів, способи 
використання позитивних модифікацій для виробництва сортового насіння 
з високими посівними та врожайними властивостями. 
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РОЗДІЛ 4.

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНИХ 
ОСОБЛИВОСТЕЙ  ДЕКОРАТИВНИХ  ВИДІВ 

РОДУ LUPINUS L.

4.1. Природні умови території проведення досліджень,      
об’єкт та методика проведення досліджень.

Кожна складова частина неподільного комплексу ґрунтово-кліма-
тичних умов значно відображає показники росту і розвитку рослин впро-
довж певного періоду часу, а в підсумку й рівень декоративності квітнико-
вих рослин.

Територія правобережного Лісостепу України характеризується спри-
ятливим агрокліматичним потенціалом для вирощування більшості квітни-
ково-декоративних культур, в тому числі й представників роду Lupinus L. 
Зокрема, є достатні суми активних температур повітря, кількість опадів за 
рік та їхній розподіл за вегетаційним періодом. Однак, для кращої реалізації 
потенціалу декоративності цих культур реальних біокліматичних ресурсів 
регіону недостатньо. Тому виникає необхідність у розробці нових та удоско-
наленні сучасних моделей технологій вирощування декоративних культур. 
Так, в умовах правобережного Лісостепу України первинна інтродукційна 
оцінка, генофонд, перспективи використання, варіанти озеленення декора-
тивно-цінних видів роду Lupinus L. ще недостатньо вивчено. Отже, з’ясу-
вання цих питань є актуальним та потребує детального вивчення, особливо 
щодо розробки зональних технологій вирощування, де враховується спец-
ифіка ґрунтово-кліматичного потенціалу регіону вирощування. 

Дослідні ділянки кафедри лісового, садово-паркового господарства, 
садівництва та виноградарства факультету агрономії та лісівництва ВНАУ 
займають сірі лісові ґрунти. Рослини, які ростуть на цих ґрунтах, отримують 
для споживання велику кількість рухомого фосфору 214 мг/кг та обмінно-
го калію 104 мг/кг (за Чириковим). Проте вміст легкогідролізованого азоту 
дуже низький і становить 43,5 мг/кг (за Корнфільдом). 
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Сірі лісові ґрунти –  тип ґрунтів, що формуються головним чином 
під лісами (переважно листяними) з трав’янистим покривом в умовах 
континентального, помірно вологого клімату. Утворюються на лесо-
подібних покривних суглинках, карбонатних моренах і інших материн-
ських породах, зазвичай багатих кальцієм, в умовах промивного водного 
режиму.

Всі ці ґрунти тією чи іншою мірою опідзолені, однак процес опід-
золення в них протікає слабше, ніж у підзолистих ґрунтах унаслідок ма-
лої водопроникності материнських порід, насиченості їх кальцієм тощо. 
Для них особливо характерне переміщення гуматів калію з верхніх гори-
зонтів у нижні та відкладання там на поверхні структурних відмінностей 
у вигляді гумусових плівок («лаки», «дзеркала»). У профілі сірих лісових 
ґрунтів виділяють такі горизонти: Но – лісова підстилка (лише у ґрунтах 
під лісом); Н – гумусовий потужністю 12–30 см, сірого забарвлення; НЕ 
– гумусово-елювіальний, з білястою присипкою SiO2; І – ілювіальний з 
горіхуватою або горіхувато-призматичною структурою (на структурних 
окремостях наявні гумусові плівки), сіро-бурого забарвлення; С — мате-
ринська порода.

Сірі лісові ґрунти здебільшого кислі у верхній частині профілю (зо-
крема в горизонтах Н, НЕ і верхній частині І), лужні чи нейтральні – у ниж-
ній частині горизонту І.  Утворилися на суглинкових породах за умов до-
статнього зволоження. Вміст гумусу в них незначний (3-5 %), їхня природна 
родючість відносно невисока, однак достатня для вирощування багатьох 
сільськогосподарських культур. 

Підрозділяються на підтипи: ясно-сірі (близькі до дерново-підзоли-
стих ґрунтів), сірі і темно-сірі (подібні до вилугованих чорноземів).

В Україні сірі лісові ґрунти поширені у південній частині Полісся, на 
півночі лісостепу під ділянками широколистих лісів. [1] За межами України 
поширені в основному на території Східної Європи та Західного Сибіру в 
північній частині лісостепу (утворюють переривчасту смугу від Карпат до 
Забайкалля), а також на півдні Канади і на півночі США.

Використовуються під посіви сільськогосподарських культур (зерно-
вих, технічних, овочевих, плодових), а таклж декоративних.

За даними ґрунтового обстеження Вінницького обласного державно-
го проектно-технологічного центру охорони ґрунтів і якості продукції «Об-
лдержродючість» зазначено, що для ґрунтів ботанічного саду «Поділля» ха-
рактерний низький вміст гумусу – 1,97 %. Агрохімічна характеристика сірих 
лісових ґрунтів наведена у таблиці 4. 1.
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Таблиця 4.1
Агрохімічна характеристика ґрунту дослідної ділянки

(за матеріалами ґрунтового обстеження)

Глибина 
відбору 

зразків, см

Вміст 
гумусу,%

рН 
сольовий

Гідролітична 
кислотність, 
мг.-екв.на 100 г 

ґрунту

Сума 
ввібраних 
основ, мг.-
екв. на 100 г 
ґрунту

Ступінь 
насиченості 
основами, 

%

0 – 20 1,97 5,1 3,44 14,38 86
30 – 40 1,39 4,9 3,48 14,06 88
65 – 75 0,66 4,6 3,45 13,10 86
95 – 105 не визначено 4,4 3,32 13,63 85
125 – 135 не визначено 4,4 3,37 13,49 88

Вміст лужногідролізованого азоту (за Корнфілдом) – 65 мг/кг ґрунту, ру-
хомого фосфору (за Чиріковим) – 149 мг/кг ґрунту, обмінного калію (за Чиріко-
вим) – 90 мг/кг ґрунту. Увібрані основи складають – 1,44 мг. – екв. на 100 г ґрунту. 
Гідролітична кислотність складає 3,44 мг.-екв./100 г ґрунту. Реакція ґрунтового 
розчину 5,0–5,2 рН. Зволоження ґрунту відбувається за рахунок атмосферних 
опадів, оскільки рівень ґрунтових вод знаходиться на  глибині 10–15 м. 

Через незначний вміст гумусу сірі лісові ґрунти мають низьку слабку 
структуру. Тому, вони схильні до запилення і утворення кірки, яка пришвид-
шує випаровування вологи, затримує газообмін і призводить до механічного 
пошкодження рослин.

Отже, ґрунтовий покрив дослідної ділянки представлений сірим лі-
совим ґрунтом, який при правильній агротехнології вирощування є цілком 
придатним для інтродукції більшості декоративних культур.

Об’єкт дослідження – морфобіологічні особливості видів роду Lupinus L.   
в умовах культури (експозиційна ділянка кафедри лісового, садово-паркового 
господарства, садівництва та виноградарства факультету агрономії та лісівни-
цтва ВНАУ). Предмет дослідження – біоморфологічні, анатомо-морфологічні, 
господарсько-біологічні та декоративні властивості декоративно-цінних видів 
і сортів  роду Lupinus L. (родина Fabaceae). Методи досліджень ‒ фенологічні 
спостереження, вивчення онтогенезу рослин, дослідження насіннєвої продук-
тивності, анатомо-морфологічні методи, методи математичної статистики.

Комплексні інтродукційні дослідження, добір та випробування перспек-
тивних видів і сортів цього роду проводили на базі колекції ботанічного саду 
«Поділля» ВНАУ. При вивченні адаптивних можливостей інтродуцентів до но-
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вих умов використовували рекомендації М.А. Авроріна (1956), В.К. Василевської 
(1950, 1954), М.В. Культіасова (1953). Фенологічні спостереження проводили за 
загальноприйнятими методиками (Методика фенологических наблюдений…, 
1975, 1987). Онтогенетичні дослідження проводили за загальноприйнятими 
методиками (Игнатьева, 1983, Работнов, 1950). Насіннєву продуктивність вив-
чали методом І.В. Вайнагія (1977) та згідно з «Методическими указаниями по 
семеноведению интродуцентов» (1980). Анатомічна будова листка дослідже-
на за загальноприйнятими методиками (Паушева, 1970, Клейн, Клейн, 1974, 
Фурст, 1979) з використанням класифікацій М.А. Баранової (1985), С.Ф. Заха-
ревича (1954). Порівняльне сортовивчення проводили за розробленою нами 
системою оцінки сортів роду Lupinus L.. Оцінку успішності інтродукції видів 
проводили за шкалою М.А. Смолинської (2002). При описі забарвлення квіток, 
листків, коренів використовували шкали кольоротонів (Негробов, Русинов и 
др., 2002, 2003). Статистичну обробку проводили за загальноприйнятими мето-
диками (Зайцев, 1974, 1984, Плохинский, 1970, Приседский, 1999) та з викори-
станням програм «Statgrafi cs plus», «Microsoft Excel», «Londis» та ін. 

4.2. Фенологічні спостереження та життєвий цикл 
декоративно-цінних видів роду Lupinus L.

При вивченні біології видів рослин в умовах інтродукції важливе 
значення мають фенологічні дослідження, результати яких розширюють 
уявлення про біологію виду, а також дають змогу розробити раціональні 
технології вирощування та розмноження рослин у нових умовах [1,3]. На-
шим завданням було дослідити фенологічні аспекти розвитку декоративних 
видів люпину в умовах ботанічного саду «Поділля».

Аналіз доступних літературних джерел виявив, що фенологічні особ-
ливості деяких видів декоративо-цінних видів люпину вивчали в умовах Ав-
стралії та Америки, проте значна кількість видів, які були об’єктами наших 
досліджень, залишилися поза увагою вчених. Крім того, у літературі відсутні 
порівняльні фенологічні дані за різних способів вирощування. 

Наявні екземпляри люпинів були висіяні у першій декаді травня, а висад-
жені у другій декаді квітня. При насіннєвому розмноженні сходи з’явились пізно 
та нерівномірно, поява суцвіть спостерігалася не на всіх рослинах (табл. 4.2). При 
вегетативному розмноженні усі представники сформували характерний габітус 
куща зі здоровими пагонами, листям, суцвіттям та мали декоративний вигляд. 
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 Рис. 4.2. Фенологічний спектр декоративно-цінних видів Lupinus L.
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За даними фенологічних спостережень, при насіннєвому розмножен-
ні поява перших сходів припадає на 11-ту добу від посіву, а масових – на 
25-ту. Проростання насіння – епігіальне. В умовах України фаза видимої 
бутонізації у цих рослин настає в I декаді червня (на 31-шу добу від посіву), 
а початок цвітіння – в ІІІ декаді червня (на 41-шу добу). Таким чином, для 
люпину багатолистого (L. Polyphyllus Lindl.) сорту Феєрверк в умовах м. Він-
ниця за використання насіннєвого методу вирощування, тривалість періоду 
від посіву до цвітіння становить 41 добу.

За розсадного способу вирощування в умовах зони Поділля фаза ви-
димої бутонізації у цих рослин настає в I декаді травня, а початок цвітіння 
–  в І декаді червня для люпину багатолистого (L. Polyphyllus Lindl.) сорту 
Феєрверк. Установлено, що у більшості досліджуваних видів за безрозсад-
ного вирощування період від посіву до початку цвітіння скорочувався.

4.3. Морфогенез, органогенез, анатомічні дослідження в 
онтогенезі найбільш перспективних інтродуцентів

Із глобальними кліматичними змінами і посиленням впливу людини на 
рослини надають все більшого значення проблемам стійкості та адаптивності 
[150, 153], адже здатність рослин пристосовуватися до умов існування – один із 
чинників, що визначає їхню життєздатність, ареали поширення видів на планеті 
та можливість успішності їхньої інтродукції [143, 164]. Саме морфологічні озна-
ки, за вченням О. Л. Бельгарда [8, 9, 26, 27], відображають пристосувальні осо-
бливості рослинних організмів до умов навколишнього середовища, які сфор-
мувались у процесі онто-, морфо та філогенезу. Рослини декоративно-цінних 
люпинів характеризуються значним поліморфізмом ознак, зокрема тривалістю 
та інтенсивністю цвітіння, розвитку стебла, листків тощо [49, 187, 247, 390–392]. 
Залежно від впливу тих чи інших параметрів навколишнього середовища (тем-
пературного режиму, кількості опадів, тривалості світлового дня й інтенсивності 
освітлення, поживного і водного режимів ґрунту, антропологічних чинників та 
ін.), у рослин виробляються певні пристосувальні реакції, які забезпечують жит-
тєздатність і проявляються у властивостях рослин та фенотипових ознаках [229, 
341]. Досліджувані райони екологічного випробування рослин люпину різнять-
ся за абіотичними чинниками навколишнього середовища, під впливом яких 
рослини по-різному адаптуються до них, виробляючи різноманітні адаптивні 
особливості та маючи різний ступінь їхнього прояву.
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Інтродукція має важливе значення для вивчення онтогенезу декора-
тивно-цінних видів роду Lupinus L., оскільки не завжди є можливим його 
дослідження в природних умовах [240]. Крім того, дослідження особливо-
стей перебігу онтогенезу інтродуцента в умовах культури дає змогу визна-
чити ступінь росту та розвитку, потенціал збереження та поновлення виду в 
нових для нього умовах [187]. Для рослин люпину властива поліваріантність 
онтогенезу. Біоморфологічний розвиток особин виду, залежно від навко-
лишніх умов, відбувається за типом формування геоксильного куща (рос-
лина з підземним розгалуженням осей, що утворюють товсті та довговічні 
підземні  вісі (ксилоподії), від яких відходять більш тонкі та менш довговічні 
надземні пагони). 

Різноманіття морфологічних структур і зміна життєвої форми на різ-
них етапах онтогенезу особин в ценопопуляції є одним з механізмів, який 
сприяє стійкості виду до різних еколого-ценотичних умов [54]. Перший он-
тогенетичний період – ембріональний, упродовж якого відбувається фор-
мування зародка та насінини до її проростання. Другий період – прегенера-
тивний – від проростання насіння до вступу у період плодоношення. У цей 
період онтоморфогенезу особина проходить через вікові стани: проросток, 
ювенільний, іматурний, віргінільний (рис. 4.3).

На I етапі, коли рослини перебувають у фазі сім’ядолей, диферен-
ціація конуса наростання не відбувається, конус наростання ледь помітний, 
слабо витягнутий.

II етап характеризується тим, що біля основи конуса відбувається 
формування листя і зародкового стебла.

На III етапі формуються листовий апарат, конус наростання витя-
гується, його розміри збільшуються, його добре видно при невеликому 
збільшенні.

На IV і V етапах на рослинах люпину формуються квіткові горбки, 
приквітки, а також відбувається диференціація квіткового горбка на органи 
квітки.

На VI-IX етапах відбувається процес формування статевих клітин і 
відбувається запліднення.

На Х-ХII етапах відбувається формування і дозрівання зерна; далі 
рослини старіють і відмирають.

Аналіз видимих морфологічних змін окремих органів і габітусу рос-
лин у процесі його розвитку прийнято проводити за фенологічними фаза-
ми. 
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Рис. 4.3. Послідовність проходження етапів органогенезу Lupinus L.

У результаті вивчення онтогенезу люпину Л.Б. Наймарк описав на-
ступні фази: 

1) посів-сходи; 
2) листова розетка (у люпину 8–10 листків); 
3) стеблування-галуження; 
4) бутонізація 
5) цвітіння і плодоутворення (у люпину на центральній китиці); 
6) зерно утворення –  повний налив зерна (на центральній китиці 

люпину);
7) повна стиглість.
Тривалість фаз росту і розвитку залежить від генетичних особливо-

стей культур та їхніх культиварів, ґрунтово-кліматичних умов та рівня агро-
техніки.

Посів-сходи. Тривалість фази проростання насіння і появи повних 
сходів коливається від 10 до 16 днів. Ці зміни залежать від рівня середньо-
добових температур ґрунту, наявності вологи і глибини загортання насіння. 
При вирощуванні в однакових умовах сортові відмінності не впливали на 
тривалість періодів від посіву до сходів. Під час сходів конус наростання 
верхівкової бруньки у люпину відповідає I та II етапам органогенезу.

Фаза листової розетки у люпину (II етап органогенезу) настає після 
появи повних сходів і триває залежно від температурного режиму від 30 до 
40 днів. До кінця фази розетки у люпину утворюється 8–10 справжніх лист-
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ків, коренева система проникає на глибину 30–35 см і відбувається процес 
бульбучкоутворення. 

Фаза стеблування у досліджуваних видів люпину настає в міру виходу 
рослин в розетку. Цей період триває від 9 до 30 днів (III–V етапи органоге-
незу).

Фаза бутонізації характеризується появою бутонів у люпину на цен-
тральній китиці і триває до початку цвітіння (VI–VIII етапи). 

Фаза цвітіння і плодоутворення настає з початку розкриття першої 
квітки і закінчується утворенням бобів на центральній китиці у люпину (IX 
етап). Весь період цвітіння і плодоутворення затягується за рахунок цвітіння 
бічних гілок люпину.

Фаза зерноутворення на центральній китиці (X–XI етапи) триває у 
люпину від 15 до 25 днів.

У цей період стулки бобів починають втрачати декоративно-цінний 
вигляд, листя основного стебла і бічних пагонів першого порядку відми-
рають. Приплив поживних речовин до насіння ще не припиняється, але 
значно сповільнюється. 

На тривалість проходження конкретних етапів органогенезу, фаз ро-
звитку і вегетаційного періоду в цілому істотно впливають едафо-кліматичні 
умови, головним чином, середньодобові температури повітря в поєднанні 
з умовами зволоження ґрунту. Крім того, тривалість вегетаційного періоду 
визначається генотипом рослин.

4.4. Особливості цвітіння інтродукованих видів роду Lupinus L.

Вивчення біологічних особливостей інтродуцентів не є достатнім без 
урахування можливостей цвітіння та плодоношення, оскільки здатність рос-
лин до репродукції в нових умовах – один із головних показників ступеня 
акліматизації та перспективності інтродукції [112, 123]. Під час вивчення 
фази цвітіння детально досліджено такі особливості в найбільш перспек-
тивних культиварів декоративних люпинів як інтенсивність цвітіння в різні 
періоди онтогенезу, його тривалість  та тривалість життя окремої квітки.

Дворічні дослідження показали, що початок цвітіння досліджуваних 
видів люпину залежить у першу чергу від суми ефективних температур і по-
чинається з травня, а завершується в серпні. Так, сума ефективних темпера-
тур на початок цвітіння рослин люпину багатолистого складає в середньому 
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611°С та люпину багаторічного – 424°С. Дані щодо максимальних значень 
показника інтенсивності цвітіння та інформацію про тривалість життя окре-
мої квітки подано у зведеній таблиці 4.4.

Таблиця 4.4
Максимальні значення показника інтенсивності цвітіння та тривалості жит-

тя однієї квітки декоративних видів роду Lupinus L.

Назва сорту / гібриду
Максимальна 

інтенсивність цвітіння, 
шт. квіток / рослину

Тривалість життя 
окремої квітки, днів

Люпин багатолистий (L. Polyphyllus Lindl.)

Лулу-рассел 27 8
Мінарет 36 10

Люпин багаторічний (L. perennis L.)

Альбус 38 13
Феєрверк 47 15

Вивчаючи фазу цвітіння, детально досліджували його динаміку щодо 
тривалості цвітіння, яку подано у зведеній діаграмі (рис. 4.4).

 Рис. 4.4. Динаміка тривалості цвітіння сортів та гібридів декоратив-
них видів роду Lupinus L., днів.

Дані, виражені у вигляді графіків, свідчать про те, що досліджувані 
сорти / гібриди видів люпину багатолистого та люпину багаторічного про-
явили себе як культури високої тривалості та інтенсивності цвітіння. Так, 
найвищі показники тривалості цвітіння (до 60 днів) були зафіксовані у рос-
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лин люпину багаторічного (сорт Феєрверк – 60 днів, сорт Альбус – 55 днів). 
Дещо нижчі показники спостерігались у люпину багатолистого  (сорт Міна-
рет – 45 днів, гібрид – Лулу-рассел – 40 днів).

Отже, якщо визначати серед інших цілей селекційного процесу ще й 
підвищення показника інтенсивності цвітіння як основи добору генотипів, 
потрібно поставити ознаку більшої тривалості життя окремої квітки поруч 
зі здатністю рослин до більш інтенсивного їх розкривання на окремому ге-
неративному пагоні. Враховуючи невеликий розмір квіток у досліджуваних 
видів цей напрям селекційної програми має велике значення для суттєвого 
поліпшення декоративності цих рослин. 

Згідно з даними фенологічних спостережень, в умовах Поділля 
найбільш тривалим періодом цвітіння серед досліджуваних видів відзна-
чаються рослини люпину багаторічного (сорт Феєрверк – 60 днів, сорт 
Альбус – 55 днів) з найдовшою тривалістю життя окремої квітки сорту 
Феєрверк (15 днів).

4.5. Репродуктивна здатність інтродукованих видів  роду  
Lupinus L. при різних системах розмноження

Встановлення первинної інтродукційної оцінки рослин тісно пов’я-
зана із необхідністю зазначення оцінювання її позитивних результатів на 
основі дослідження морфо-біологічних параметрів та характеристик. Важ-
ливо-цінної ролі при цьому набуває репродуктивна здатність рослин у но-
вих едафо-кліматичних регіонах. Значна кількість видів, які мають високу 
декоративність при низькому індексі насіннєвого та вегетативного розмно-
ження [1]. Вдосконалений розвиток інтродукційних досліджень, зокрема 
впровадження нових рослин у широку виробничу практику декоративного 
садівництва, зумовлюють втілення надійних прийомів.

Одним із найважливіших напрямків науково-експериментальних до-
сліджень сучасної ботанічної науки залишається вивчення різних аспектів 
репродуктивного процесу в рослин. Особливо актуальні ці дослідження 
для цілей інтродукції, адже загальновідомо, що збереження рослинних ор-
ганізмів як виду залежить від успіху насіннєвої й вегетативної репродукції. 
Тому здатність виду до розмноження при інтродукції та рівень її реаліза-
ції – важливий показник його життєздатності у нових умовах [1, 2, 10]. Су-
часні наукові роботи присвячені широкому спектру питань, що стосуються 
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біохімічних, фізіологічних, біоморфологічних, фенологічних, екологічних, 
фітоценотичних та інших особливостей репродуктивного періоду [3–5].

Під час проведення інтродукції рослин вважається за необхідне оціню-
вати її успішність на основі дослідження кореляційно-значимих показників. 
Особливого значення при цьому набуває регенераційна здатність рослин у 
нових екологічних умовах. Часто види, які характеризуються високою деко-
ративністю, мають низький індекс насіннєвого та вегетативного розмножен-
ня [1]. Розвиток роботи з інтродукції, зокрема впровадження нових рослин 
у практику зеленого будівництва, зумовлюють розробку надійних прийомів.

Вивчення процесів, пов’язаних із насіннєвим розмноженням, важливе 
як в теоретичному, так і в практичному плані передусім для робіт з гібри-
дизації, інтродукції та акліматизації видів. Провідною функцією будь-якого 
способу розмноження є збереження певного виду або сорту рослин. Три-
валість існування багатьох декоративних культур залежить від їхньої здат-
ності розмножуватися вегетативно.

У процесі досліджень установлено, що онтогенез досліджуваних ви-
дів завершується в цих умовах повноцінним плодоношенням. Показники, 
за якими характеризують успішність насіннєвого розмноження рослин, у 
досліджуваних видів люпину варіюють у широкому діапазоні. При цьому 
найвищий показник зафіксовано у люпину багаторічного сорту Феєрверк 
(таблиця 4.5). 

Таблиця 4.5
Показники насіннєвої продуктивності декоративних видів роду Lupinus L.

Назва сорту / 
гібриду

Потенційна 
насіннєва 

продуктивність, 
штук / плід

Фактична 
насіннєва 

продуктивність, 
штук / плід

Коефіцієнт 
продуктивності, 

%

Люпин багатолистий (L. Polyphyllus Lindl.)

Лулу-рассел 60 49 81,6
Мінарет 74 62 83,7

Люпин багаторічний (L. perennis L.)

Альбус 96 62 64,5
Феєрверк 130 118 90,7

За комплексом показників, з урахуванням якості цього насіння (схо-
жості та енергії проростання), більшість досліджуваних видів характеризу-
ються високим рівнем насіннєвої продуктивності.
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За даними проведених досліджень встановлено, що показники про-
дуктивності свідчать про сприятливість умов зони Поділля для насінництва 
більшості сортів / гібридів, які були піддані тестуванню. Подальше вивчен-
ня посівних якостей насіння, зібраного з досліджуваних рослин, по-різному 
реагує на світловий режим пророщування (таблиця 4.6).

Таблиця 4.6
Посівні якості насіння декоративних видів роду Lupinus L.

Назва 
сорту / 
гібриду

Енергія проростання, 
%

Схожість, % Вологість, 
%

на світлі в темряві на світлі в темряві

Люпин багатолистий (L. Polyphyllus Lindl.)

Лулу-рассел 32 24 42 38 7
Мінарет 53 49 80 72 8

Люпин багаторічний (L. perennis L.)

Альбус 72 68 84 80 9
Феєрверк 89 80 95 92 6

Так, на світлі та в темряві найвищий показник енергії проростання 
зафіксовано на ділянках люпину багатолистого сорту Феєрверк (відповідно 
89 та 80%) та схжість насіння (відповідно 95 та 92 %) при вологості насіння 
6%. Дещо нижчі показники зафіксовано на рослинах люпину багатолисто-
го сортів Лулу-рассел та Мінарет. 

Успішність інтродукції підтверджують також дані щодо здатності 
досліджуваних видів до вегетативного розмноження. Так, за період прове-
дених досліджень (2018–2019 рр.) у таких видів як  L. Polyphyllus Lindl та 
L. perennis L. спостерігався інтенсивний розвиток стрижневого кореня та 
бічних кореневищ. Штучне розмноження  здійснювалось шляхом  поділу 
цих  кореневищ, що можна успішно проводити весною або шляхом укорі-
нення стеблових живців. Це забезпечує додаткові можливості при  обмеже-
ному  насіннєвому розмноженні та є важливим способом збереження цін-
них компонентів  спадковості, що доцільно використати під час розробки 
селекційних програм та для оптимізації процесу вирощування  в зеленому 
будівництві.

Вегетативне розмноження вигідно відрізняється від насінного тим, що 
воно забезпечує повну передачу господарських і біологічних батьківських 
ознак нащадкам, а вирощування посадкового матеріалу не залежить від пло-
доношення і дозрівання насіння. 
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Серед різних способів вегетативного розмноження найбільшого поши-
рення у виробництві набуло зелене живцювання, особливості якого висвітлені 
у роботах таких авторів як Турецька Р.Х. (1949), Тарасенко М.Т. (1967), Вєхов 
М.К., Ільїн М.П. (1934), Doran W. L. (1941), Wells J.S. (1955), Rowe-Dutton P. (1959). 

На нашу думку, успіх зеленого живцювання для різних видів люпи-
ну значно залежить від строків живцювання, коли живці мають найбільшу 
здатність до регенерації (табл. 4.7). 

Таблиця 4.7
Вкорінення  зелених живців залежно від строків живцювання

у декоративних видів роду Lupinus L., %
Назва сорту / 

гібриду
Дата посадки живців

 ІІ декада травня ІІ декада червня І декада липня

Люпин багатолистий (L. Polyphyllus Lindl.)

Лулу-рассел 86,5 69,3 42,7
Мінарет 90,4 77,2 48,8

Люпин багаторічний (L. perennis L.)

Альбус 82,4 62,7 40,3
Феєрверк 92,1 87,6 68,3

Здатність живців до вкорінення зумовлюється регенеративними 
особливостями рослин. Найвища здатність до вкорінення була відзначена 
у люпину багаторічного сорту Феєрверк (92,1%) що, зумовлено  великим 
періодом росту пагонів у цього виду. 

4.6. Формування пагонової системи у  видів роду  Lupinus L.

Пагін – це вегетативний орган рослини, певна система, елементами 
якої є стебло, листок, брунька, квітка й плід. Пагін відростає від кореня, який  
утримує пагін у наземному середовищі. Місце прикріплення листка на па-
гоні – вузол. Ділянку пагона між вузлами називають міжвузлям.

Пагін складається з осі (стебла), листків, та бруньок (зачатків нових па-
гонів). Основну функцію вегетативного пагона – фотосинтез – здійснюють 
листки; стебла виконують механічну, провідну, іноді заощадливу функцію. Го-
ловна риса пагона, що відрізняє його від кореня – наявність листків, отже на-
явність вузлів, а подібність у тому, що пагін і корінь мають розгалужену систему.

Крім розвитку, важливе значення має ріст інтродукованих рослин у нових 
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умовах. Одним з основних показників, які характеризують ріст рослин – є висота 
стебла. Вона є важливим показником, який визначає приріст біомаси і загальну 
продуктивність рослин (табл. 4.8). Найвищу інтенсивність приросту досліджува-
них видів було відзначено у фазі стеблування-плодоношення. Темпи росту рос-
лин у висоту досягали максимуму під час стеблування-цвітіння, а у фазі цвітін-
ня-плодоношення відбувалося утворення та наростання пагонів 2 та 3 порядків.

Таблиця 4.8
Висота стебла декоративних видів роду Lupinus L.

Назва сорту 
/ гібриду

Фази росту і розвитку рослин

бутонізація
повне 
цвітіння

зерноутворення
кінець 
вегетації

Люпин багатолистий (L. Polyphyllus Lindl.)

Лулу-рассел 30,1 ±0,12 36,4 ±0,18 40,5 ±0,15 49,6 ±0,11
Мінарет 35,4 ±0,18 44,6 ±0,15 51,6 ±0,23 60,1 ±0,20

Люпин багаторічний (L. perennis L.)

Альбус 60,7 ±0,31 105,6 ±0,18 117,6 ±0,32 120,9 ±0,26
Феєрверк 70,4 ±0,42 116,4 ±0,32 129,8 ±0,51 146,1 ±0,45

Кількість бокових пагонів І порядку є показником, який впливає на 
продуктивність надземної біомаси і декоративності суцвіть. Вони також віді-
грають важливу роль у формуванні габітусу рослин. Бокові пагони на го-
ловному стеблі у рослин люпину багатолистого та багаторічного починали 
формуватися у фазі стеблування і цей процес тривав до кінця фази плодо-
ношення. Їхня кількість змінювалась від 2 до 7 (табл. 4.9).

Таблиця 4.9
Кількість бокових пагонів на головному стеблі

у декоративних видів роду Lupinus L.

Назва сорту / 
гібриду

Фази росту і розвитку рослин

бутонізація повне цвітіння зерноутворення кінець 
вегетації

Люпин багатолистий (L. Polyphyllus Lindl.)
Лулу-рассел 5 ±0,02 6 ±0,08 6 ±0,05 6 ±0,01
Мінарет 6 ±0,08 7 ±0,05 7 ±0,03 7 ±0,01

Люпин багаторічний (L. perennis L.)
Альбус 3 ±0,01 4 ±0,08 4 ±0,02 4 ±0,6
Феєрверк 5 ±0,02 5 ±0,02 5 ±0,01 5 ±0,05
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Найінтенсивніше процес галуження в дослідних рослин проходив у 
фазі бутонізації – початку цвітіння, так як у цей період формуються генера-
тивні органи. Оскільки цей вид не припиняв вегетації до заморозків, то на 
пагонах 1-го порядку утворювалися пагони наступних порядків.

Від кількості листків залежить інтенсивність фотосинтезу та валова 
продуктивність рослин (табл. 4.10).

Таблиця 4.10
Зміна кількості листків на головному стеблі
у декоративних видів роду Lupinus L.

Назва сорту 
/ гібриду

Фази росту і розвитку рослин

бутонізація
повне 
цвітіння

зерноутворення
кінець 
вегетації

Люпин багатолистий (L. Polyphyllus Lindl.)

Лулу-рассел 11 ±0,33 14 ±0,28 16 ±0,25 13 ±0,22
Мінарет 6 ±0,18 10 ±0,15 12 ±0,12 7 ±0,22

Люпин багаторічний (L. perennis L.)

Альбус 15 ±0,41 19 ±0,38 22 ±0,32 17 ±0,46
Феєрверк 16 ±0,52 21 ±0,54 25 ±0,61 19 ±0,35

Найбільшою кількістю листків на головному стеблі рослини харак-
теризувалися у фазах бутонізації – плодоношення. До фази дозрівання 
кількість листків поступово зменшувалася, а до масового дозрівання листки 
майже опадали. Вони сухі або наполовину зелені. Починаючи із фази сте-
блування, коли рослини інтенсивно галузяться, загальна фотосинтетична 
поверхня збільшувалася за рахунок листків, що знаходяться на бічних паго-
нах. Цей процес досягав максимуму у фазах цвітіння – плодоношення, ось 
чому незважаючи на часткове зменшення кількості листків на головному 
стеблі у ці фази рослини формували потужну надземну масу та насіння.

Діаметр стебла біля основи наростав від фази першого справжнього 
листка до плодоношення (табл. 4.11). 

Найінтенсивнішим наростанням головного стебла у товщину харак-
теризувалися фази бутонізація – цвітіння. У досліджуваних культиварів не 
припиняв ростових процесів, тому збільшення діаметра стебла відбувалося і 
в фазі плодоношення – дозрівання.
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Таблиця 4.11
Зміна діаметра основи стебл у декоративних видів роду Lupinus L.

Назва сорту 
/ гібриду

Фази росту і розвитку рослин

бутонізація
повне 
цвітіння

зерноутворення
кінець 
вегетації

Люпин багатолистий (L. Polyphyllus Lindl.)

Лулу-рассел 8 ±0,23 10 ±0,21 11 ±0,35 11 ±0,32
Мінарет 9 ±0,17 12 ±0,17 13 ±0,19 13 ±0,19

Люпин багаторічний (L. perennis L.)

Альбус 15 ±0,21 18 ±0,38 19 ±0,15 19 ±0,56
Феєрверк 16 ±0,44 18 ±0,54 18 ±0,41 18 ±0,35

У досліджуваних таксонів найбільшою зміною діаметра стебла ха-
рактеризувався сорт люпину багаторічного Альбус (19 см), а найменшою 
Лулу-рассел (11 см) у фазах зерноутворення та кінці вегетації. Ці показники 
є генетично обумовленою ознакою та засвідчують видову приналежність.

4.7. Морфологічні спостереження за кореневою системою 
інтродукованих видів  роду  Lupinus L.

Коренева система у люпинів стрижнева, в інтродукованих декоратив-
них видів в умови ботанічного саду «Поділля» ВНАУ здатна проникати на 2 
метри. Коріння вкрите невеликими здуттями, що поглинають з повітря азот 
і збагачують ґрунт під рослиною. 

Численними дослідженнями встановлено, що в районах тривалого виро-
щування люпину в ґрунті розвивається значна кількість бульбочкових бактерій. 
Люпин, як бобова культура, здатний фіксувати азот атмосфери. За сприятли-
вих умов він здатний залишати у ґрунті із пожнивними рештками до 150–200 
кг/га симбіотичного азоту. Коренева система люпину, яка глибоко проникає 
в ґрунт, забезпечує структурування орного та підорного горизонтів, покращує 
надходження в орний шар ґрунту вологи. Коренева система люпину завдяки 
своїм виділенням здатна розчиняти важкодоступні сполуки фосфору, недо-
ступні для інших культур та накопичувати їх у ґрунті у доступній формі. Він є 
добрим попередником для наступних культур. Зелена маса люпину, заорана в 
ґрунт, не поступається дії гною, внесеного в кількості 40–50 т/га, збагачує ґрунт 
органічною речовиною, підвищує в ній вміст гумусу, значно покращує її фізи-
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ко-хімічні, біологічні властивості та родючість у цілому. За заорювання зеленої 
маси люпину він виконує роль меліоранта, зменшує ерозію ґрунту, запобігає 
вимиванню поживних елементів у ґрунтові води, покращує якість продукції та 
підвищує рівень декоративності наступних культур. Вирощування люпину дає 
змогу одночасно вирішувати проблему забезпечення декоративними росли-
нами і поліпшувати родючість ґрунту, що можливо завдяки його симбіозу з 
азотфіксувальними бактеріями (рис. 4.7) і використанню фосфору та калію з 
важкорозчинних сполук.

  Рис. 4.7. Бульбочки на коренях люпину багатолистого та багаторічного

Сировиною для досліджень є зібрана восени, після відмирання над-
земної частини, ретельно очищена і висушена коренева система трав’яни-
стої рослини люпину багатолистого та люпину багаторічного.

  Рис. 4.8. Коренева система люпину багатолистого
та люпину багаторічного
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Установлено, що коренева система люпину багатолистого та люпину 
багаторічного не сильно відрізняється за зовнішнім виглядом. Так, частини ко-
ренів різної форми і розмірів, майже циліндричні або розщеплені уздовж на 
2–4 частини, злегка звужуються до кінця, довжиною 2,5–3,5 см і товщиною 
до 2,0 см. Поверхня коренів поздовжньо-зморшкувата або поздовжньо-бороз-
ниста. Злам у центрі зернистий, рівний, ззовні злегка волокнистий. Зовнішня 
поверхня коричнево-бура, у зламі білого, жовтувато-білого або сірувато-білого 
кольору. Запах слабкий, своєрідний, ароматний. Смак солодкувато-слизовий.

Первинна кора кореня відмирає в перший рік життя рослини, зали-
шається тільки вторинна, оточена шаром пробки. Корінь покритий пробкою 
і шаром вторинної кори. Вторинна кора широка. Клітини корової паренхіми 
овальні, великі, виконують заощадливу функцію, заповнені крохмалем.

Первинна структура складається з епідермісу, первинної кори і цен-
трального циліндра, утвореного перициклом, ксилемою, флоемою і па-
ренхімою. Найбільшу площу займає паренхіма кори, що складається з 
тонкостінних живих клітин, різних за формою і розміром. Ендодерма од-
ношарова. Перицикл одношаровий, складається з щільно розташованих 
клітин з тонкими стінками. Судини кореня кільчасті і спіральні. Більші по-
ристі судини розташовуються в центральній частині кореня.

З історії формування та розвитку природних фітоценозів біологічна фік-
сація азоту повітря відіграє провідну, якщо не вирішальну роль, хоча в польовому 
рослинництві її значення ще невелике. Нині частка біологічного азоту в азотному 
балансі рослинництва дуже мала і становить близько 5%. За сприятливих умов 
для симбіозу вона може зрости до 35%. Завдання полягає в тому, щоб визначити 
параметри основних чинників середовища, оптимальних для реалізації потен-
ціальної азотфіксувальної активності кожної бобової культури, кожного сортоти-
пу в різних екологічних умовах, і забезпечити ці параметри [203–204]. 

Проблема бульбочкових бактерій для люпину більш актуальна, ніж 
для інших декоративних видів роду Fabacee. Основна маса бульбочкових 
бактерій у ґрунті не може вступати в симбіоз із кореневою системою люпи-
ну. Знаходячись тривалий час у ґрунті без рослини-господаря, штами втра-
чають свою активність. Цьому сприяє також масоване застосування фунгі-
цидів, гербіцидів, інсектицидів і мінеральних добрив. Тому внесення в ґрунт 
активних штамів бульбочкових бактерій – обов’язкова умова повноцінного 
функціонування бобово-ризобіального комплексу.

Найважливішими показниками інтенсивності функціонування симбіо-
тичного апарату є кількість та маса кореневих бульбочок (табл. 4.12, табл. 4.13).
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Таблиця 4.12
Динаміка кількості бульбочок в інтродукованих декоративних видів роду 

Lupinus L., шт на рослину

Назва сорту 
/ гібриду

Фази росту і розвитку рослин

бутонізація
повне 
цвітіння

зерноутворення
кінець 
вегетації

Люпин багатолистий (L. Polyphyllus Lindl.)

Лулу-рассел 18,1 26,7 35,1 33,5
Мінарет 20,6 28,7 38,2 35,5

Люпин багаторічний (L. perennis L.)

Альбус 18,1 26,9 34,6 32,9
Феєрверк 19,4 24,3 36,4 35,2

На активне функціонування симбіотичного апарату значно вплива-
ють гідротермічні умови, а саме температура та кількість опадів. За неспри-
ятливих умов волого забезпечення починають відмирати бульбочки, а їхнє 
утворення взагалі припиняється [228].

Виявлено, що показники кількості бульбочок на одній рослині 
люпину багаторічного та багатолистого варіювали залежно від періоду 
вегетації, вибору сорту та досліджуваних технологічних прийомів виро-
щування.

Таблиця 4.13
Динаміка кількості бульбочок в інтродукованих декоративних видів роду 

Lupinus L., г / рослину

Назва сорту 
/ гібриду

Фази росту і розвитку рослин

бутонізація
повне 
цвітіння

зерноутворення
кінець 
вегетації

Люпин багатолистий (L. Polyphyllus Lindl.)

Лулу-рассел 0,21 0,49 0,67 0,63
Мінарет 0,35 0,71 0,91 0,84

Люпин багаторічний (L. perennis L.)

Альбус 0,32 0,43 0,58 0,50
Феєрверк 0,42 0,73 0,85 0,78
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Ефективне використання діяльності бульбочкових бактерій, які фік-
сують азотне повітря і мобілізують важкодоступні форми фосфору ґрунту, 
підвищує родючість ґрунту і в результаті заощаджує значну кількість міне-
ральних добрив [205].

4.8. Екологічні особливості декоративних видів роду Lupinus L.

Декоративно-цінні види люпину – одно- або  багаторічні трав’янисті росли-
ни. Серед вирощуваних люпинів найбільш вибагливий до тепла на початку вегета-
ції, насіння якого починає проростати за температури ґрунту близько 4–6°С, сходи 
витримують зниження температури до мінус 3–4°С. Насіння кормових люпинів 
проростає при 3–5°С, а сходи виживають при заморозках до мінус 4–5°С.

Найменш вибагливий до тепла люпин мінливий. Його насіння про-
ростає при температурі 2–4°С і сходи не гинуть навіть з настанням замороз-
ків до мінус 6–8°С.

У період вегетації всі види люпинів формують високий потенціал де-
коративності при достатньо високих сумах ефективних температур, зокрема 
багаторічний – при сумі температур 2400°С, багатолистий – 2600°С, мінли-
вий – 2800°С.

Нормально ростуть і розвиваються люпини в умовах достатнього зволо-
ження ґрунту. Особливо вибагливі вони до вологи під час проростання насіння, 
яке при бубнявінні поглинає в 2–3 рази більше води, а також у період від бутоніза-
ції до цвітіння. Проте, в другій половині вегетації, коли коріння люпинів прони-
кає глибоко в ґрунт, рослини здатні добре витримувати посуху. Транспіраційний 
коефіцієнт у люпинів, залежно від виду, становить 600–700. Багаторічний і бага-
толистий люпини, завдяки добре розвиненій і фізіологічно активній кореневій 
системі, котра здатна засвоювати важкорозчинні мінеральні сполуки ґрунту, до-
бре ростуть на дерново-підзолистих та інших малородючих піщаних ґрунтах.

Малопридатні для них важкі глинисті ґрунти зі щільним підґрунтям. 
Люпини витримують значну кислотність ґрунту (pH 5 і нижче) і дуже пога-
но ростуть на ґрунтах з великою кількістю вапна, яке викликає хлороз рос-
лин. Люпин краще росте на більш родючих ґрунтах з реакцією ґрунтового 
розчину, близькою до нейтральної (pH 6–6,8).

Вегетаційний період інтродукованих видів люпинів, залежно від сорту й 
умов вирощування, становить 120–160 днів. Люпини – світлолюбні рослини 
довгого дня з добре виявленим геліотропізмом: у них листки завжди спрямовані 
пластинками перпендикулярно до променів сонця і «рухаються за сонцем». 

Вивченню екологічних особливостей окремих видів чи їхніх культи-
варів має важливе значення теоретичне та практичне значення для сучасно-
го декоративного садівництва. 
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РОЗДІЛ 5.

ВИКОРИСТАННЯ В ЗЕЛЕНОМУ БУДІВНИЦТВІ 
ДЕКОРАТИВНО-ЦІННИХ ВИДІВ РОДУ LUPINUS L.

5.1. Визначення варіантів використання в озелененні 
декоративно-цінних видів роду Lupinus L.

Критерії відбору квітково-декоративних рослин при інтродукції 
завжди пов’язані з доведенням можливості вирощування і розмноження в 
нових умовах зростання, що, відповідно, зумовлено здатністю адаптації ін-
тродуцентів до інших кліматичних умов, а також стійкістю до різних пато-
генів. Під час роботи з декоративними рослинами критеріями відбору со-
ртів є не тільки оригінальність

забарвлення, вишукана форма і великі розміри квітки і суцвіття, а й 
такі господарсько цінні якості, як швидкість розростання, велика кількість і 
тривалість цвітіння, декоративний габітус [2, 13, 24].

Науково обґрунтоване створення біологічно і господарсько представ-
ницьких колекційних фондів декоративних, харчових, лікарських рослин 
рівномірно поєднує в собі і теоретичні дослідження, і практичні розробки. 
П.М. Жуковський (1956), говорячи про значення світових колекцій Всесо-
юзного інституту рослинництва, ставив такі завдання: «шукати в природі і в 
рослинництві вихідний матеріал в різних країнах і у різних народів, збирати 
його, відкривати нові і нові ресурси, нові ознаки, властивості і закономір-
ності, майстерно і творчо використовувати їх в селекції ...» [1, 22, 24].

Вивчаючи біоморфологічні та морфометричні особливості декора-
тивних видів роду Lupinus L., а також під час встановлення вимог до деко-
ративних якостей сорту чи гібриду різко підвищується значення оцінки і 
відбору рослин за господарсько-біологічними показниками – здатністю до 
розмноження, продуктивністю цвітіння, стійкістю до хвороб і до несприят-
ливих умов. 

Для визначення рівня придатності досліджуваних нами рослин для 
їх використання в озелененні нами здійснена їхня оцінка за комплексом 
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господарсько-біологічних показників із включенням окремих економічно 
значущих елементів із системи критеріїв, передбачених для оцінки декора-
тивності (табл. 5.1).

Таблиця 5.1
Оцінка декоративної цінності декоративних видів роду Lupinus L.

Назва
ознаки

Перевідні 
коефіці-
єнти

Лулу-
рассел Мінарет Альбус Феєрверк

5 - 
бальна

100 -
 бальна

5 - 
бальна

100 - 
бальна

5 - 
бальна

100 - 
бальна

5 - 
бальна

100 - 
бальна

Колір квітки і 
стійкість її до 
вигорання

4 5 20 5 20 5 20 5 20

Величина 
квітки 1 5 5 5 4 4 4 5 5

Суцвіття 
(величина, 
щільність 
розміщення 
квіток, кількість 
квіток)

4 5 20 4 16 5 20 5 20

Якість 
квітконоса 2 5 10 5 10 5 10 5 10

Кущ (форма, 
міцність, 
декоративність)

2 5 10 5 10 5 10 5 10

Ремонтантність 2 4 8 5 10 5 10 4 8
Рясність 
цвітіння 2 4 8 5 10 5 10 5 10

Оригінальність 2 4 8 5 10 5 10 5 10
Стан рослин 
(рівність сорту) 1 5 5 5 5 5 5 5 5

Усього 94 95 99 98

За результатами досліджень сорти та гібриди декоративних видів 
роду Lupinus L. добре адаптувались до умов вирощування, практично не 
вражались хворобами і виявились достатньо стійкими до несприятливих 
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факторів. І як свідчать результати інтродукційної сортооцінки, за своїми 
декоративними і господарсько-біологічними якостями заслуговують пози-
тивної оцінки.

При інтродукції декоративно-цінних рослин в умови помірно кон-
тинентального клімату основним критерієм відбору є зимостійкість, під 
якою розуміють здатність інтродуцентів протистояти комплексному впливу 
факторів зовнішнього середовища протягом зимового та ранньовесняного 
періодів [2, 13, 24].

Для порівняльної оцінки ми використовували 7-бальну шкалу (табл. 
5.2), за якою оцінювалась успішність інтродукції декоративних видів люпину. 

Таблиця 5.2
Оцінка успішності інтродукції видів півоній за 7-бальною шкалою

Назва сорту 
(гібриду)

Ро
зв
ит
ок

 в
ег
ет
ат
ив
ни
х 

ор
га
ні
в

Наявність 
регулярного

Зи
мо
ст
ій
кі
ст
ь

П
ос
ух
ос
тій
кі
ст
ь 

Здатність 
інтродуцентів до 
саморозселення

Ба
л 
ус
пі
ш
но
ст
і 

ін
тр
од
ук
ці
ї

плодо-
ношення цвітіння одинично масово

Лулу-рассел + + + + + + + 7
Мінарет + + + + + - - 6
Альбус + + + + + + - 6
Феєрверк + + + + + + + 7

Висока посухостійкість, зазначена у всіх досліджуваних сортів / гібри-
дів, не відображає негативні особливості пов’язані з відносно раннім завер-
шенням вегетації та не знижує декоративний ефект.

Аналіз літературних даних показав, що в оцінці успішності інтро-
дукції декоративно-цінних видів люпину біологічний, ботанічний компо-
нент переважає над декоративною. Відповідно, це ускладнює використання 
подібних матеріалів фахівцями в галузі традиційного озеленення та сучас-
ного ландшафтного дизайну. Проте, при розробці біологічних основ інт-
родукції така оцінка необхідна.

На основі аналізу потенційних можливостей досліджуваних рослин 
для вирішення проблем вітчизняного садівництва запропоновано варіанти 
їхнього використання як перспективних видів для збагачення таксономічно-
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го складу асортименту та уникнення одноманітності і однотипності садових 
композицій. Багатство кольору, різноманітний габітус, висока декоратив-
ність, тривалий період цвітіння, висока насіннєва продуктивність дозволя-
ють вважати інтродуковані нами декоративні види роду Lupinus L. перспек-
тивними для широкого впровадження їх у квітникарство України. 

Узагальнені рекомендації щодо використання різних видів роду 
люпину в озелененні наведені в таблиці 5.3.

Таблиця 5.3
Рекомендації з використання декоративних видів роду Lupinus L.

Назва сорту / 
гібриду

Рекомендації з використання

Люпин багатолистий (L. Polyphyllus Lindl.)

Лулу-рассел Клумби, бордюри,  рабатки, дендротрав’янисті міксбордери, міжряддя 
в плодоносному саду, групи

Мінарет Клумби, рабатки, композиції, корзини, фон солітери, облямівка
Люпин багаторічний (L. perennis L.)

Альбус Солітери на фоні газону, групи, міксбордер, бордюр, підпірні стінки, 
природні угрупування, фон

Феєрверк Солітери на фоні газону, групи, міксбордер, підпірні стінки

З практичного погляду всі досліджувані види викликають інтерес як 
потенційно цінні об’єкти для збагачення асортименту декоративних рос-
лин України та є перспективними для поліпшення стану озеленення різних 
територій. За даними проведеного нами інтродукційного експерименту в 
Лісостепу та попередньо здійсненими подібними дослідженнями окремих 
видів в інших ботаніко-географічних зонах, низка цих рослин входить до 
числа добре адаптованих до різних кліматичних умов нашої держави і за-
слуговує на широке впровадження у квітникарство відкритого ґрунту.

Саме збагачення видової та сортової різноманітності квітникових 
культур інтродукованими видами роду Lupinus L., розширення варіантів 
простих і комплексних садових композицій з їхньою участю, більш рів-
номірне їх розміщення в межах населених пунктів значно наблизить квітни-
кове оформлення населених міст України до рівня кращих світових зразків.

Отже, інтродукція нових, різноманітних за біологічними особливо-
стями та декоративними ознаками люпинів є ефективним засобом розши-
рення застосування цієї культури у ландшафтному будівництві. Асортимент, 
який розробляється, має складатися із сортів із широкою гамою забарвлен-
ня, різними термінами і тривалістю цвітіння, високою стійкістю до неспри-
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ятливих природно-кліматичних чинників, збудників основних захворювань 
тощо. Досліджувані сорти люпину, інтродуковані у ґрунтово-кліматичні 
умови зони Поділля, добре адаптувалися в районі інтродукції і є перспек-
тивними для впровадження в культуру.

5.2. Збагачення асортименту квітниково-декоративних рослин 
видами роду Lupinus L.

Явне лідерство за інтенсивністю інтродукційної роботи у світі рос-
лин займають садові культури для озеленення, особливо квітниково-де-
коративні. Попри активне розширення робіт зі збагачення їхнього асор-
тименту у вітчизняному садівництві, серед них залишається все ще доволі 
великий масив не випробуваних (а частіше – навіть невідомих фахівцям) в 
Україні. Тільки кількість видів цієї групи рослин позначається кількома ти-
сячами, а з урахуванням садових форм та сортів число таких зразків сягає 
вже десятків тисяч. Обрання для дослідження та впровадження чергової 
групи цих культур диктується як об’єктивними факторами (новизна для 
галузі, екзотичність і багатство форм та їх оригінальність, сума позитив-
них для певних умов аутекологічних властивостей, відповідність актуаль-
ним виробничим потребам та суспільним вимогам поточного періоду й 
найближчого майбутнього), так і часто індивідуальністю суб’єкта, якому 
доводиться робити вибір із великого числа рівнозначних, за сукупністю 
показників, об’єктів.

Ураховуючи прискорений розвиток вітчизняного садівництва деко-
ративних культур, а також постійне зростання попиту на роботи з озеленен-
ня та на нові екзотичні рослини, галузь потребує значно інтенсивнішого, 
аніж це було досі, розширення й оновлення асортименту та більш високого 
ступеня презентації його різноманіття для уникнення повторів, таксономіч-
ної монотипності фітокомпозицій. Вирішення цих актуальних потреб часу 
викликає необхідність певної модифікації підходів до інтродукції. Набуває 
актуальності організація більш широкомасштабних робіт, що охоплювали 
б вивчення не одного виду, або невеликої групи, а якомога більшої їх кіль-
кості. Ці причини зумовили прийняття рішення щодо дослідження та оцін-
ки перспективності інтродукції цілих родинних комплексів декоративних 
рослин. Попередній досвід із вивчення роду Lupinus L. свідчить, що такий 
підхід дає змогу оперативно отримати необхідні вихідні дані для інтродук-
ції, а в процесі її практичного здійснення додатково виявити проблемні для 
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конкретних умов об’єкти, які потребують більш детального вивчення окре-
мих аспектів їхньої біології.

Постійне вдосконалення квіткового оформлення – актуальна про-
блема для всього світового садівництва. В Україні вона набуває особливої 
гостроти через значне відставання нашої держави від провідних країн світу 
як щодо асортименту квітникових культур, так і варіантів їхнього викори-
стання. Тому, завданням нашої роботи є опрацювання асортименту видів 
роду Lupinus L. для різних напрямків їхнього впровадження у декоративно-
му садівництві. На основі аналізу потенційних можливостей цих рослин для 
вирішення проблем вітчизняного садівництва було запропоновано варіанти 
їхнього використання як перспективних видів для збагачення таксономічно-
го складу асортименту та уникнення одноманітності й однотипності садо-
вих композицій. 

Багатство кольору, різноманітний габітус, висока декоративність, три-
валий період цвітіння, висока насіннєва продуктивність дозволяють вважати 
декоративні види роду Lupinus L. перспективними для широкого впровад-
ження їх у квітникарство України.

Люпин – досить декоративний, але чомусь цікавість садівників до цієї 
культури значно менша, ніж до подібних за зовнішніми ознаками, але більш 
простих у догляді. Але, сьогодні, коли в тренді практичні сади (природні, 
легкого догляду, «ліниві»), люпин поступово відвойовує собі популярність. 
Тим більше, що ці культури є найкращими сидератами. 

Люпин – це однорічна, дворічна або багаторічна трав’яниста росли-
на. Цвіте білими, жовтими, блакитними, кремовими, рожевими, кармінови-
ми, пурпуровими і червоними квітками, зібраними у великі суцвіття, плід 
– біб.

Серед багаторічних квітів, які цвітуть довго, мають яскраве різноманіт-
не забарвлення і не вимагають спеціального догляду, в люпину не так багато 
конкурентів. Встановлено, що садових форм цієї культури велика кількість, 
яка зібрала чи не всю кольорову гаму. Найбільш цікаві для використання в 
ландшафтному дизайні багаторічні сорти люпину.

При цьому, люпин може рости навіть на піску. Його коріння має одну 
особливість – на них розвиваються клубочки, в яких азотофіксуючі бактерії 
накопичують азот. Ця рослина взагалі не потребує підживлення азотом.

Після посадки люпину про догляд за ним можна забути до наступно-
го сезону. Хіба що – час від часу прополоти бур’ян. Але якщо замульчувати 
посадки, то і цього робити не доведеться.

Люпин чудово виглядає як у солітерних посадках, так і в групових 
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поряд з іншими багаторічниками. З люпину формують шикарні букети, 
проте стоять у вазі вони недовго. Люпини – рослини квітників другого ряду. 
Відцвітаючи всередині літа, вони виглядають не дуже привабливо. Тому 
на міксбордерах і клумбах їх краще висаджувати невеликими групами не в 
першому ряду, а десь всередині. Перед ними варто посадити багаторічни-
ки з пишним декоративним листям, які прикриють люпини після цвітіння. 
Люпини на квітниках гарно поєднуються з хостами, ліліями, лілійниками, 
дельфініумами, ірисами, астильбами та іншими багаторічниками.

Для збагачення асортименту рекомендується люпин багатолистий 
та багаторічний відрізняються за забарвленням листя та квітів, за строками 
цвітіння, що особливо важливо для забезпечення постійно високої декора-
тивності квітників. Завдяки оригінальності суцвіть та рясності цвітіння вони 
можуть використовуватись у наших умовах для створення рабаток, груп, де-
коративних плям, бордюрів, а також як горшкові культури в садах та парках. 

Отже, придатними і перспективними для вирощування в умовах бо-
танічного саду «Поділля» ВНАУ L. Polyphyllus Lindl та L. perennis L. як ви-
соко-декоративні, оригінальні, невибагливі до умов вирощування рослини. 
Встановлено, що з практичного погляду усі досліджувані види викликають 
інтерес як цінні об’єкти для збагачення асортименту декоративних рослин 
України та є перспективними для поліпшення стану парків, скверів та інших 
об’єктів озеленення. За даними проведеного інтродукційного дослідження 
в зоні Поділля та попередньо здійснених досліджень окремих видів у інших 
ботаніко-географічних зонах ці рослини входять до числа адаптованих до 
різних едафо-кліматичних умов нашої країни та заслуговують більш широ-
кого впровадження у сучасне квітникарство відкритого ґрунту. Саме збага-
чення видової та сортової різноманітності квітникових культур інтродукова-
ними видами роду Люпину, розширення варіантів простих і комплексних 
садових композицій з їхньою участю, більш рівномірне їх розміщення в ме-
жах населених місць, суттєво наблизить квітникове оформлення населених 
міст нашої держави до рівня кращих світових зразків.

5.3. Основи агротехніки видів роду Lupinus L.

Важливою умовою успішного практичного використання рослин є 
розробка основ їхньої агротехніки з урахуванням пристосованості до нових 
умов. Саме вдале використання різних варіантів та способів вирощування 
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рослин, таких як посів насіння у відкритий ґрунт, розсадний спосіб вирощу-
вання дозволяють отримувати декоративний ефект впродовж усього періо-
ду вегетації культур. Аналіз літературних джерел довів, що більшість докора-
тивно-цінних видів роду Lupinus L. вперше випробовувалася в умовах зони 
Поділля, а дані щодо агротехніки їхнього вирощування практично відсут-
ні. У довідниковій літературі наявні дані стосовно кормових видів люпину: 
білого, жовтого та вузьколистого. 

В якості вихідного матеріалу інтродукованих декоративно-цінних ви-
дів застосовувалось насіння. При виборі рослин важливого значення набуло 
врахування природного ареалу природних місць зростань, життєвої форми 
рослин, способу розмноження, декоративності листя та суцвіть. 

Експериментальні дослідження та спостереження дозволили високо 
оцінити всі інтрудуковані види та їхні культивари на основі їхньої здатності 
до насіннєвого розмноження. Окрім того, у рослин люпину багаторічного 
щорічно помічали самосів, а його поява є свідченням найкращих показників 
адаптації в умовах культури. Досліджувані рослинні багаторічники мають 
вагомий інтерес для введення в культуру, оскільки вони швидко розроста-
ються і здатні до вегетативного розмноження за допомогою ділення куща 
або розсадним методом вирощування. 

При випробуваному методі розсадної культури інтродуковані росли-
ни повноцінно розвиваються, характеризуються рясним цвітінням та висо-
кими балами за господарсько-біологічними показниками. Рекомендовані 
терміни здійснення основних технологічних прийомів з вирощування опи-
сано та подано  в зведеній таблиці 5.4. 

Таблиця 5.4
Рекомендації щодо основних прийомів агротехніки

декоративних видів роду Lupinus L.
Прийом агротехніки Рекомендації 

Посів

Захищений 
ґрунт 

Календарні терміни: ІІІ декада березня
Норма висіву: 0,5 г/м2

Температура:18℃
Відкритий 
ґрунт

Календарні терміни: І декада травня

Пікіровка Календарні терміни: ІІ декада квітня

Посадка на постійне місце
Календарні терміни: І декада травня

Схема: 20 х 25 см
Температура:22℃

Збір насіння Календарні терміни: ІІ декада серпня – І декада жовтня
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Важлива біологічна особливість люпину багаторічного та багатоли-
стого – повільний ріст на початку вегетації. Перші чотири-п’ять тижнів піс-
ля сходів рослини знаходяться у фазі розетки і в висоту майже не ростуть, 
розвивається лише коренева система. У цей період рослини можуть сильно 
пригнічуватися бур’янами. Тому основне завдання догляду за посівами – бо-
ротьба з бур’янами. Численними дослідженнями встановлено, що бульбоч-
кові бактерії на коренях люпину добре розвиваються, коли достатньо кис-
ню, тому люпин добре реагує на глибоку оранку та достатню розпущеність 
ґрунту. 

Люпин має добре розвинену кореневу систему, за допомогою якої 
здатний засвоювати поживні речовини з важкорозчинних сполук орного і 
підорного шарів ґрунту. Тому характерною особливістю люпинів є порівня-
но слабка реакція на мінеральні добрива. На полях з високим вмістом фос-
фору (Р205 більше 10–12 мг) і калію (К2О більше 20 мг на 100 г ґрунту) 
вносити фосфорні та калійні добрива недоцільно.

За оптимальних умов живлення і вологості ґрунту люпин може повні-
стю забезпечити потребу в азоті шляхом азотфіксації. Тому за даними дея-
ких дослідників, азотні добрива навіть у невеликих дозах негативно вплива-
ють на ріст люпинів, пригнічуючи азотфіксацію.

На калійні та фосфорні добрива люпин реагує позитивно. На піщаних 
та супіщаних ґрунтах в першу чергу вносять калійні добрива в нормі 60–80 
кг/га діючої речовини. Вони підвищують стійкість рослин проти хвороб і 
подовжують процеси цвітіння. Найтривалішу інтенсивність цвітіння люпин 
дає при поєднаному внесенні калійних і фосфорних добрив. Із фосфорних 
добрив вигідно вносити фосфоритне борошно, фосфор якого добре засво-
юється люпином. Норма внесення фосфору 60–70 кг/га діючої речовини. 
Фосфорні і калійні добрива необхідно вносити перед зяблевою оранкою. 

Для покращення симбіотичної діяльності бульбочкових бактерій не-
обхідно застосувати мікроелементи, особливо магній, бор, молібден, марга-
нець, кобальт. Вони позитивно впливають на розвиток кореневої системи, 
на зав’язування бобів і формування врожаю, прискорюють достигання на-
сіння. Молібден і марганець найефективніші на дерново-підзолистих супі-
щаних ґрунтах. Використовують мікроелементи для протруювання насіння.

На малородючих землях з кислою реакцією ґрунтового розчину ба-
гаторічний люпин за ефективністю як сидерат не має собі конкурента. На 
одній рослині формується 600–700 бульбочок, серед люпинів багаторічний 
вважається найкращим азотфіксатором. Кращі терміни сівби – підзимовий, 
в кінці листопада. Можна сіяти рано навесні. Літні посіви дають зріджені 
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сходи й низькі врожаї. Найцінніше насіння одержують з травостою другого 
року життя. Його можна одержувати впродовж 5–6-ти років. На насіння ба-
гаторічний люпин збирають лише з першого укосу. 

Збирати насіння можливо поступово в міру дозрівання. Важливо не 
запізнитися із часом збирання, оскільки  більш якісне і крупне насіння може 
висипатися ще до збору. Варто відзначити, що багаторічні види люпину ма-
ють цінну властивість – розмноження самосівом, завдяки якій можна значно 
зменшити витрати на вирощування розсади. 

Досліджувані види люпину є абсолютно невибагливими до умов існу-
вання і досить легкі при вирощуванні в умовах культури. Важливо зазначити 
також високу морозо- та зимостійкість.

Аналіз результатів експериментальних досліджень дає можливість 
зробити такі висновки: при посіві насіння безпосередньо в ґрунт затриму-
вались процеси цвітіння у всіх видів, рослини менше кущились, порівняно 
з розсадними, та зменшувалась кількість суцвіть, втрачалась їхня декоратив-
ність, що в результаті впливало на урожай насіння цих видів (табл. 5.5).

Таблиця 5.5 
Урожайність насіння з однієї рослини
у декоративних видів роду Lupinus L.

Назва сорту / 
гібриду

Урожайність насіння за варіантами досліду, г/рослину

 Посів у відкритий ґрунт Висадка розсади

Люпин багатолистий (L. Polyphyllus Lindl.)

Лулу-рассел 26 ±0,7 32 ±0,5
Мінарет 29 ±0,5 38 ±0,6

Люпин багаторічний (L. perennis L.)

Альбус 41 ±1,0 52 ±1,2
Феєрверк 48 ±1,2 61 ±1,4

Менш урожайними були рослини вирощені з насіння, яке було висія-
не безпосередньо у ґрунт. Насамперед, це пов’язано із затримкою цвітіння, 
що у результаті призводить до зміщення періоду масового плодоношення 
на не найбільш сприятливий час. 

Таким чином, при насінницьких посівах інтродукованих видів люпи-
ну багатолистого та багаторічного доцільніше використовувати саме роз-
садну культуру. Тоді як вирощування їх для декоративного оформлення 
можливо здійснювати більш раціональним способом за умови, що за мету 
не ставиться отримання ефекту більш раннього цвітіння.
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5.4. Біологічні основи вирощування декоративних видів  
Lupinus L.

Найпридатнішими видами для вирощування в Україні як декора-
тивно-цінних культур є: Lupinus luteus L., L. albus L., L. angustifolius L., L. 
hirsutus L., L. termis F. (походять із Середземномор’я), L. pilosus Murr., L. 
nanus Dougl., L. ornatus Dougl., L. elegans, L. barkeri Lindl., L. cruskshanksii 
Hook., L. polyphyllus Lindl. (Північна Америка), L. breweri A. Gray., L. arboreus 
Sims. (Захід США), L. mutabilis Sweet. (Перу), L. hartwegii Lindl. (Мексика), L. 
hybridus hort (створений у результаті селекції) [13]. 

Дослідженнями встановлено, що у процесі вегетації рослин корені 
виділяють у ґрунт сполуки, що надходять ззовні або синтезуються у рос-
линному організмі [14]. Загальна кількість речовин кореневих ексудатів, 
які виділяє рослина протягом онтогенезу, наближається за величиною до 
господарського врожаю або навіть його перевищує. Органічна речовина 
рослин є енергетичним джерелом для розвитку ґрунтової мікрофлори, від 
життєдіяльності якої залежать основні властивості ґрунту та його родючість. 
Інформація стосовно впливу декоративних видів люпину на ґрунтову мі-
крофлору є обмеженою.

Рослини істотно впливають на якісний і кількісний склад ризосфер-
них мікроорганізмів, виділяючи у процесі онтогенезу речовини, що сти-
мулюють або пригнічують ґрунтову біоту або є індиферентними до мікро-
організмів ґрунту. Важливе значення в азотному балансі ґрунту відіграють 
олігонітрофіли – мікроорганізми, що здатні накопичувати біомасу, викори-
стовуючи зв’язані сполуки азоту у незначних кількостях.

Целюлоза є одним із основних компонентів рослинних залишок і 
тому суттєво впливає на целюлозолітичний потенціал ґрунту. Інтенсивність 
мінералізації клітковини залежить від чисельності і активності целюлозо-
літичних мікроорганізмів. Очевидно, що видові та сортові особливості 
люпину позначаються на алелопатичній активності кореневих виділень і 
впливають на розвиток популяції азотобактера. Види люпину, що походять 
з американського континенту, істотніше впливають на кількісний склад мі-
кроорганізмів ґрунту ризосфери рослин порівняно з видом середземномор-
ської групи.

Lupinus polyphyllus та  Lupinus perennis характеризується високою 
стійкістю до кислотності ґрунту, задовільно розвивається, утворюючи буль-
бочкові бактерії, фіксуючи азот з повітря навіть при рН 3,8. За такої кислот-
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ності не засвоює азот повітря жодна бобова культура (табл. 5.6). Найкраще 
зростає за кислотності ґрунту 4,5–6,5. На нейтральних і слабколужних ґрун-
тах бульбочки на корені не утворюються, що визначає ареал цього виду 
люпину. До ґрунтів люпин не вимогливий, добре росте на бідних на по-
живні речовини супіщаних ґрунтах. Досить холодостійкий та зимостійкий. 
Добре витримує суворі зими до мінус 30–40оС. Середня тривалість життя 
однієї рослини 6–7 років на суглинкових і 4–5 років на піщаних ґрунтах. 
Зріджування посівів починається з 4–5 року життя, але воно компенсується 
більш потужним розвитком рослин, які залишилися, і появою нових рос-
лин з опалого насіння. Люпин швидко відростає після скошування і може 
давати декілька укосів зеленої маси за вегетацію. 

Установлено, що в умовах Поділля люпин багатолистий та люпин 
багаторічний за життєвою формою – трав’янисті полікарпіки, геофіти, за 
екоморфою – геліофіти, але легко проявляються як геліосциофіти, за гідро-
морфою – мезофіти.
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5.5. Шкодочинні об’єкти та заходи боротьби із ними

Одним із важливих біотичних факторів, які впливають на довговіч-
ність і декоративність інтродуцентів, є шкідники і хвороби. Рослиноїдні 
шкідники, пошкоджуючи рослини, спричиняють гостре або хронічне вис-
наження, що скорочує їхню довговічність, знижує гігієнічне та естетичне 
значення, негативно впливає на їхній ріст і розвиток.

Хвороби і шкідники декоративних видів роду Lupinus L. знижують 
декоративно-цінні ознаки та характеристики, репродуктивну здатність, три-
валість та інтенсивність цвітіння. 

Хвороби люпину поділяють  на первинні, вторинні і потенційно не-
безпечні. До першої групи належать антрактоз, фузаріоз, цератофороз, сіра 
гнилі, які є найбільш поширеними і небезпечними. До вторинних патогенів 
відносять збудники, які трапляються рідко або відносно часто, але не при-
носять відчутної шкоди. Патогени відносять до групи потенційно небезпеч-
них (фомопсис, борошниста роса та ін.).

Найпоширенішою хворобою люпину є  фузаріоз. Фузаріозне в’янен-
ня виявляється вогнищами, починаючи з фази розетки до початку бутоніза-
ції. Листки жовтіють, скручуються і засихають, а верхівки рослин никнуть. 
На зрізі стебла, особливо в нижній його частині, помітне побуріння судин-
них пучків. Корені буріють і відмирають. У сиру погоду в кореневої шийки і 
підстави стебла з’являється білий або ясно-рожевий наліт і нерідко жовтога-
рячі або рожеві подушечки. У молодих рослин характерною ознакою коре-
невої гнилі є пожовтіння спочатку нижніх листків, що доволі швидко розпо-
всюджується на листя верхнього ярусу. При цьому підсім’ядольне коліно 
буріє, потім бурі плями з’являються на прикореневій частині стебла або на 
головному корені. З часом уражені ділянки набувають темно-коричневого 
кольору, і на них утворюються виразки різної глибини. Підземна частина 
стебла і корені хворих рослин втрачають тургор, темніють і загнивають. 
Основними джерелами фузаріозної інфекції є ґрунт, рослинні рештки та 
насіння, на яких збудники зберігаються у вигляді грибниці, конідій та хламі-
доспор. Сильний розвиток фузаріозу відбувається в періоди з високою тем-
пературою, низькою відносною вологістю повітря та невеликою кількістю 
вологи. 

При ушкодженні кореневою гниллю корінь і коренева шийка 
буріють, загнивають, рослини втрачають тургор та засихають. Сірою гнил-
лю пошкоджуються стебла, квітконоси, боби, які стають м’якими, на них 
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з’являються сірі плями у вигляді пухнастого нальоту. Пошкоджене насіння 
втрачає свою репродуктивну здатність. Коренева гниль уражує сходи і до-
рослі рослини. У сходів загнивають корені, стебла біля кореневої шийки і 
сім’ядолі. Проростки буріють і часто гинуть до виходу на поверхню ґрунту. 
В уражених рослин, що з’явилися на поверхні ґрунту, сім’ядолі покривають-
ся глибокими бурими плямами. У більш дорослих рослин чорніють і від-
мирають корені й основа стебла. Такі рослини відстають у рості й в’януть. 
На супіщаних ґрунтах розвиток хвороби підсилюється за низької волого-
сті (нижче 50%) і високої температури повітря, а на важких за механічним 
складом – при ущільненні ґрунту. Джерелом інфекції є заражений ґрунт, де 
збудники розвиваються на рослинних залишках. Часто вони можуть збері-
гатися і на насінинах. 

Фамопсис люпину або усихання стебел. Уражаються майже усі види 
люпину, але найбільше страждає жовтий. На стеблах і піхвах листя спочат-
ку з’являються невеликі подовжені або овальні темно-бурі плями. Пізніше, 
особливо в умовах підвищеної вологості повітря, плями швидко збільшу-
ються, покривають майже все стебло і на них утворяться чорні крапки – 
пікніди. Уражені рослини передчасно висихають.

Антактоз люпину належить до найбільш небезпечніших хвороб. 
Проявляється впродовж усього періоду вегетації люпину. Перші його озна-
ки виявляються на сім’ядолях, стеблах над сім’ядолями, на підсім’ядольному 
коліні у вигляді плям, які згодом перетворюються у поглиблені виразки. Ма-
совий розвиток хвороби відбувається у фази бутонізації та утворення бобів. 
На черешках, розгалуженнях стебел у верхній їх частині, а потім і на бобах 
з’являються вдавлені плями і виразки, заповнені слизовою масою помаран-
чево-рожевого кольору, які є спороложами гриба. Рідше плями проявляють-
ся на листках.

Збудником хвороби є сумчастий гриб Glomerella cingulata Spauld. et 
Schr. Під час вегетації рослин гриб поширюється конідіями. Розвиток ан-
тракнозу значною мірою залежить від погодних умов, особливо в період 
від фази швидкого росту до фази утворення зелених бобів. Передумовою 
розвитку епіфітотії є підвищення середньодобової температури до 18–20°С 
і відносної вологості повітря до 75% та більше в період появи первинних 
осередків інфекції у верхньому ярусі рослин. Подальший розвиток антрак-
нозу визначається кількістю і частотою випадання опадів у період вегетації 
(травень, червень і липень). Спостерігається пряма залежність розвитку хво-
роби в цей період від деяких комплексних метеорологічних показників – 
коефіцієнта зволоження (КЗ) і гідротермічного коефіцієнта (ГТК). Розвиток 
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епіфітотії антракнозу настає, якщо в ці місяці КЗ досягає значення 0,8–1,2, а 
ГТК піднімається до рівня 1,6–3,0.

Джерелами інфекції антракнозу можуть бути заражене насіння, піс-
ляжнивні уражені рештки, хворі рослини багаторічного люпину. Гриб у 
насінні може зберігати життєздатність до трьох років, тому після років з 
епіфітотійним розвитком антракнозу доцільно використовувати для сівби 
насіння врожаю минулих років. На післяжнивних рештках люпину збудник 
антракнозу швидко гине, якщо їх глибоко загорнути в ґрунт.

Із шкідників особливо небезпечні для молодих і дорослих декора-
тивних рослин люпиновий довгоносик, росткова муха, личинки травнево-
го хруща та озимої совки. Жуки люпинового довгоносика об’їдають листя 
сходів. Личинки проникають у бульбочки на корінцях бобових і живляться 
їхнім вмістом, внаслідок чого порушується процес азотфіксації. Навесні при 
середньодобовій температурі 7–8°С та в години льоту – 13°С вони об’їдають 
листя. Самки відкладають яйця на поверхні ґрунту, листя і стебла, звідки 
вони обсипаються на ґрунт. Плодючість однієї самки залежить від якості 
корму та погодних умов і становить 250–1800 яєць. 

Личинки після виплодження проникають у ґрунт в бульбочки на 
корінцях, живлячись вмістом бульбочок, а потім тканиною корінців. Через 
30–45 днів вони перетворюються у лялечок. Жуки нового покоління з’яв-
ляються в кінці червня –в липні й інтенсивно живляться тими рослинами, 
де розвивалися личинки, а потім бобовими рослинами, де зимуватимуть. 
Отже, бульбочкові довгоносики, трофічно пов’язані з бобовими рослина-
ми. Жуки обгризають з країв листки сходів, завдаючи їм суттєвих пошкод-
жень, личинки, пошкоджуючи кореневу систему, знижують її функцію, а 
бульбочки зменшують роль бобових рослин щодо нагромадження азоту в 
ґрунті. Шкідливість довгоносиків залежить: від їхньої щільності, зволожен-
ня ґрунту, погодних умов весняного періоду, строків сівби бобових культур.

Система захисту декоративних видів люпину насамперед має ґрунту-
ватися на профілактичних заходах. Для запобігання поширенню інфекцій 
потрібно систематично оглядати насадження на предмет виявлення рослин 
і своєчасно вживати санітарних заходів. Ослабленим рослинам, які в першу 
чергу є об’єктами заселення шкідниками, варто створювати умови для кра-
щого їх росту (регулярний полив та підживлення в період вегетації).
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РОЗДІЛ 6.

ЕКОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ 
ВИРОЩУВАННЯ ДЕКОРАТИВНО-ЦІННИХ 

ВИДІВ РОДУ LUPINUS L.

6.1. Фізіолого-біохімічні особливості декоративних видів  
Lupinus L.

Фізіолого-біохімічні дослідження рослин створюють сучасну базу 
для розуміння основних процесів їхньої життєдіяльності. Вони використо-
вуються для вирішення питань інтродукції та акліматизації рослин, що дає 
можливість інтенсифікувати ці процеси, а також покращити господарські 
якості інтродукованих рослин.

На основі аналізу численних досліджень визначено, що водний дефі-
цит, загальний вміст води в тканинах, водоутримувальна здатність залежать від 
рівня вологості ґрунту. Із зниженням вологості ґрунту збільшується водний 
дефіцит та водоутримувальна здатність, а загальний вміст води у тканинах 
рослин знижується. За величинами водного дефіциту, загального вмісту води 
у тканинах, водоутримувальною здатністю люпину інтродуценти різні за гео-
графічним походженням та відрізняються від аборигенного виду. 

Одержані дані австралійських дослідників свідчать про те, що вміст 
загальної і фракційної води та інтенсивність транспірації у варіантах із по-
ливом були вищі, ніж у рослин, які були вирощені без поливу. Зміна водно-
го режиму рослин люпину у бік збільшення загальної та вільної вологи, а 
також прискорення інтенсивності транспірації активізує обмін речовин, що 
позитивно впливає на ростові процеси.

При інтродукції рослин та створенні культурних фітоценозів важливого 
значення набуває знання та дослідження алелопатичної активності, тобто здат-
ності синтезувати і виділяти в навколишнє середовище алелопатично активні 
речовини, а також їхню алелопатичну чутливість. Так, коренева система люпи-
ну завдяки своїм виділенням здатна розчиняти важкодоступні сполуки фосфо-
ру, недоступні для інших культур та накопичувати їх у ґрунті у доступній формі.
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У світі проведено всебічне дослідження біологічних особливостей 
люпину багатолистого та багаторічного. На початкових етапах досліджень 
значну увагу приділяли морфологічним описам та оцінці зимостійкості. На 
сьогодні виникли нові напрямки експериментально-наукових досліджень, 
а саме: вивчення онтогенезу і морфогенезу, фенологічні спостереження та 
їхній зв’язок з едафо-кліматичними умовами, вивчення зимостійкості та по-
сухостійкості, вплив забруднення навколишнього природнього середовища 
на фізіолого-екологічні характеристики представників роду Люпину.

На сьогодні значну увагу приділено фізіолого-біологічним особли-
востям люпинів, які створили базу для розуміння основних процесів їхньої 
життєдіяльності. Були досліджені механізми адаптації до низьких та високих 
температур, ґрунтовтоми. Результати біохімічних досліджень стали основою 
для підвищення ефективності використання досліджуваних видів люпину.

Біологічні та екологічні дослідження дають можливість оцінити мор-
фологічну, екологічну, фізіолого-біохімічну мінливість роду Lupinus L., 
визначити додаткові критерії в систематиці представників роду, а також ро-
зробити рекомендації з агротехніки вирощування, селекційної роботи, під-
бору асортименту для озеленення та використання видів у ландшафтному 
будівництві.

6.2. Вплив забруднення навколишнього середовища на 
фізіолого-екологічні властивості видів роду  Lupinus L.

Люпин – це унікальна декоративна, кормова, продовольча,  лікарська 
і технічна  культура.  Завдяки поєднанню в рослинах люпину двох найваж-
ливіших процесів – фотосинтезу і біологічної фіксації азоту – він значною 
мірою забезпечує свою потребу в азоті, покращує родючість та азотний ба-
ланс ґрунту, забезпечує одержання чистої продукції, поліпшує екологію. Він 
сприяє збереженню та відтворенню природної родючості ґрунту та може 
використовуватися як сидерат.

Досвід вирощування люпинів у паркових умовах урбанізованих міст 
та на територіях різних підприємств доводить, що більша кількість цих рос-
лин добре витримує несприятливі умови великих міст, зокрема загазованість 
та запиленість повітря. Це одне з найважливіших завдань цих рослин, адже 
вони можуть використовуватись у несприятливих екологічних умовах [20].

Створення нових і реконструкція старих об’єктів озеленення, а також 
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ландшафтне будівництво та архітектура потребують постійного оновлення 
та збагачення асортименту. У формуванні особливого і виразного ландшафту 
одну з найголовніших ролей відіграє відіграють композиції із рослин, які ма-
ють за мету об’єднати і привести до логічної завершеності усі елементи та за-
безпечити комфорт і гармонію для людини. Основна увага приділяється тим 
видам, які мають декоративні якості у певний час або у період маловиразних 
фаз розвитку інших компонентів художніх композицій.  При створенні таких 
композицій необхідно враховувати підбір рослин із урахуванням сезонної та 
вікової динаміки та екологічної доцільності. Важливими є як видові, так й ін-
дивідуальні декоративні особливості рослини. Перші пов’язані з її генетични-
ми особливостями та ознаками й вироблені протягом тривалого часу розвит-
ку виду або зі спеціальним добором форм та створенням сортів; другі – цілком 
залежать від сприятливості умов зростання, екологічної пластичності росли-
ни та її онтогенетичного розвитку, що сприяє формуванню певних індивіду-
альних ознак. В умовах нових флористичних ареалів найбільш вагомим фак-
тором є другий, який залежить від адаптації рослини і дозволяє максимально 
проявити свої декоративні особливості та якості [35].

Під час вибору декоративних рослин, що використовуються в зеле-
ному будівництві, крім декоративних властивостей, враховують їхні еко-
лого-біологічні особливості, такі як довговічність, швидкість росту, висота 
рослин, стійкість до факторів зовнішнього середовища. Для здійснення цієї 
мети можуть використовуватися рослини роду Lupinus L. В озелененні різні 
види люпинів ціняться за цвітіння, архітектоніку, форму і забарвлення квітів, 
що дозволяє створювати композиції високої виразності. У ландшафтних 
композиціях міських парків та місць відпочинку Вінниці, досліджувані види 
люпину не використовуються. За нашими пропозиціями представлені види 
можуть використовуватися не тільки як солітери та у групових посадках, а й 
в поєднанні з різними видами листопадних чи вічнозелених деревних рос-
лин, а також з квітковими багаторічними рослинами.

Унікальною особливістю досліджуваних видів є створення еколо-
гічно-пластичних сортів / гібридів даних культур, які мають підвищену 
адаптивність до впливу несприятливих, нерегульованих, екстримальних 
факторів навколишнього середовища: посухи, нестачі тепла в період ве-
гетації, перезволоження, епіфітотії тощо [57]. Ці культивари повинні бути 
особливо чутливими до регульованих, антропогенних факторів довкілля: 
удобрення, зрошення, застосування хімічних препаратів тощо. Крім цього, 
критичні фази онтогенезу рослин не повинні співпадати з періодом дії нес-
приятливих факторів зовнішнього середовища [58].
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Обов’язковою передумовою впровадження інтродукованих сортів у 
виробництво є всебічне дослідження їхніх біологічних властивостей (мор-
фологічних та фізіологічних особливостей, показників інтенсивності ро-
сту і розвитку). Оскільки інтродукція – це переважно екологічна проблема, 
важливого значення надано кліматичним факторам, типу ґрунтів та іншим 
природним чинникам району інтродукції [61].

Доцільним є вивчення екологічних аспектів вирощування декоратив-
но-цінних видів роду Lupinus L. з метою озеленення міста Вінниця, зокрема 
ботанічного саду «Поділля» Вінницького національного аграрного універ-
ситету. Отже, одразу помітна висока декоративність цих видів (рис.6.2), яка 
чудово виглядає поряд із листяними і хвойними представниками різних 
життєвих форм (дерева, кущі, трав’янисті рослини).

 Рис. 6.2. Використання рослин люпину у поєднанні з листяними і 
хвойними представниками різних життєвих форм

До того ж, використання рослин люпину не обмежується лише те-
риторією відкритого ґрунту, адже ці види добре почувають себе як у примі-
щенні, так і в умовах відкритого ґрунту. Також люпини є дуже цінним ма-
теріалом на зріз (рис. 6.3). 

Киснезбагачувальна функція насаджень культури люпину полягає на-
самперед у наповненні атмосфери киснем, споживання якого постійно зро-
стає, особливо у місцях концентрації промисловості та транспорту. Числен-
ними дослідженнями встановлено, що поглинання СО2 і виділення кисню 
в атмосферу пропорційне усій фітомасі насадження [44, 64].

Створення міських насаджень-фітомеліорантів варто здійснювати з 
урахуванням поповнення кисню, який інтенсивно споживається сусідніми 
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промисловими територіями, транспортними магістралями або житловими 
масивами. Іноді, особливо в години помітного смогу, цим територіям потрі-
бен кисень, як кажуть, якраз «у цю мить».

Рис.6.3. Ескізи використання декоративно-цінних видів роду Lupinus L.
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Міське повітря забруднюється твердими частинками, пилом, сажею, 
попелом, аерозолями, газами, парами, димом, пилком, спорами рослин 
тощо.  Активними забруднювачами атмосфери варто передусім вважати 
промислові підприємства, теплові електростанції, транспорт [46, 63]. Уста-
новлено, що із загальної кількості забруднень надходить:

27% від електростанцій, 
24,3% від підприємств чорної металургії,
10,5%  від кольорової металургії, 
15,5% від нафтовидобутку і нафтохімії, 
13,1% від транспорту, 
8,5% від промисловості будівельних матеріалів,
1,5% з інших джерел.
Численні дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених доводять, що 

зелені насадження значно знижують вплив пилу і шкідливих газів на люди-
ну Фільтрувальна здатність насадження пояснюється архітектонікою крони 
і листя рослин. При проходженні запиленого повітря через цей природний 
лабіринт відбувається своєрідна його фільтрація. Значна частина пилу за-
тримується на поверхні листя, гілок і стовбура. При випаданні опадів вона 
змивається і разом з водяними потоками виноситься в каналізаційну мережу 
[33-36].

Планомірні дослідження газостійкості рослин почались у 30-х роках 
минулого століття. Вони пов’язані зі всесвітньо відомим іменем вченого 

Н.П. Красинського, який вивчав це питання в промислових центрах 
Московської і Нижньоновгородської областей. Однак найбільшого розмаху 
ці роботи отримали в повоєнний період у багатьох індустріальних центрах 
колишнього Радянського Союзу [19, 27–28]. 

Як виявилося, величина і ефективність фільтрування повітря від 
шкідливих домішок окремими рослинами та фітоценозами визначається 
площею листкового апарату й об’ємом нешкідливого накопичення в них 
токсичних елементів [33–35]. 

Затримуючи потоки повітря і знижуючи тим самим силу вітру, зелені 
насадження затримують і гази, що містяться в ньому. Газові та пилоподібні 
компоненти атмосферних домішок, насамперед оксидів сірки, сполук фто-
ру, хлору, вуглеводів, озону, пероксиацетилнітрату та інших, взаємодіють з 
рослиною. Вони характеризуються різною швидкістю проникнення і на-
копичення токсичних речовин у тканинах листкової пластинки і кліткових 
органелах, відпливу з листка в запасаючі органи, які формуються порушен-
ням фотосинтезу, дихання, транспірації та інших біосинтетичних і обмін-
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них процесів.  Ступінь ушкодження рослин атмосферними токсикантами 
залежить головним чином від їхніх індивідуальних особливостей, забезпе-
ченості елементами мінерального живлення, водою, освітленості та інших 
зовнішніх факторів [68]. 

Установлено, що один кущ півонії, який несе на собі 2 кг листя в ро-
зрахунку на суху масу, нагромаджують за травень – вересень 20 г сірчистого 
газу [69–70]. Зелені насадження виконують ще одну надзвичайно важливу 
функцію – накопичують у своїй біомасі важкі метали, а, отже, оздоровлюють 
довкілля. Рослини здатні регулювати акумуляцію металів на рівні організму, 
окремих його органів, тканин клітин і регулювати пересування з коренів у 
стебла і листя. Певна вибіркова здатність кореневого поглинання дає змогу 
рослині уникати надмірної акумуляції металів. Стійкі види деревних рослин 
накопичують, як свідчать результати досліджень, більше металів у корінні, 
ніж у надземній частині [14]. Якщо ж міркувати про цінність трав’янистих 
видів люпину саме для Вінницького національного аграрного університету, 
то потрібно зазначити, що поповнення квіткової колекції дослідних ділянок 
сприяє науковому розвитку та набутті практичних навичок студентами, які 
навчаються в університеті. 

Зважаючи на досвід попередніх років вирощування культури люпину 
в умовах великих міст, на територіях промислових забудов, є переконли-
вим твердження, що більшість сортів виду Lupinus L. добре витримує запи-
леність та загазованість повітря і не є вибагливими до ґрунтових і погодних 
умов. Ці переваги є доволі ваговитими в тому випадку, коли підбирають 
асортимент квітів для озеленення міських територій, що є екологічно про-
блемними [44]. 

Для створення нових об’єктів та відновлення вже наявних, а також 
для ландшафтної архітектури та будівництва необхідне постійне збагачення 
та оновлення асортименту рослин. Перевагою користуються види, гібри-
ди, форми, сорти, що підсилюють декоративну виразність інших елементів 
художніх композицій. При створенні таких композицій потрібно грамотно 
добирати рослинний матеріал з урахуванням вікової та сезонної динаміки 
й екологічної доцільності. Важливими є не лише видові, але й індивіду-
альні морфолого-біологічні та декоративні особливості рослини. Видові – 
пов’язані з генетичними особливостями рослини та ознаками й вироблені 
протягом тривалого часу формування виду або з певним добором форм 
та створенням сортів; морфолого-біологічні особливості частково залежать 
від умов місцезростання, екологічної пластичності рослини та її онтогене-
зу, що сприяє формуванню властивих індивідуальних ознак; щодо декора-
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тивних особливостей, то вони повністю залежать від вище перерахованих 
факторів [54–56].

Зважаючи на попит серед сучасних садівників, ландшафтних дизай-
нерів та любителів, найбільш цінними все ж визнані декоративні власти-
вості, оскільки перш за все ми звертаємо увагу на ефектність композиції 
[74]. Сортове різноманіття досліджуваних видів дозволяє використовувати 
рослини у різних композиційних групах: у клумбах, на узліссях, у кам’яни-
стих садах, у групових, бордюрних, алейних насадженнях, у міксбордерах, 
як солітери, у живоплотах, а також використовувати як кімнатні рослини для 
створення особливого інтер’єру. 

Кліматичні умови Вінницької області чудово підходять для інтродуко-
ваних сортів та гібридів люпинів і за належного догляду досліджувані нами 
сорти мають чудові декоративні якості. Описані за матеріалами науково-до-
слідної роботи види, сорти / гібриди люпину можна вважати стійкими і 
перспективними для впровадження в асортимент озеленення Вінницького 
національного аграрного університету та міста Вінниця з метою покращен-
ня стану насаджень та збагачення їхнього складу (асортименту).
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РОЗДІЛ 7.

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ВИРОЩУВАННЯ 
ДЕКОРАТИВНО-ЦІННИХ ВИДІВ РОДУ LUPINUS L.

7.1. Витрати на вирощування посадкового матеріалу за 
традиційною технологією вирощування при вегетативному 

розмноженні декоративних видів  Lupinus L.

Сучасні технології вирощування декоративних культур, зокрема пред-
ставників роду Lupinus L., повинні розроблятися на принципах заощаджен-
ня грошових, матеріальних та енергетичних ресурсів. Окрім цього вони по-
винні бути конкурентоспроможними на ринку технологій [251].

Доцільність технології вирощування декоративно-цінних представ-
ників роду Lupinus L. у результаті їхнього застосування визначається мож-
ливостями ефективного зменшення витрат на одиницю продукції, які іден-
тифікуються грошовим еквівалентом. Собівартість продукції формується на 
основі всіх матеріальних та трудових ресурсів, що використовуються за не-
обхідністю в організації виробничого процесу і у виконанні всіх складових 
операційних елементів технології вирощування в озелененні.

У технології вирощування декоративних видів люпину досить високі 
затрати припадають на насіннєвий матеріал, пальне, стимулятори росту та 
бактеріальні препарати, тому збільшення вирощування перспективних со-
ртів / гібридів потребує використання додаткової витрати енергії та коштів. 
Науково-дослідні установи проводять економічну та біоенергетичну оцінку 
розроблених та удосконалення нових елементів технології вирощування, 
щоб економізувати енергію та ресурси [50].

Ефективність вирощування якісних декоративних рослин для вегетатив-
ного розмноження є важливим етапом для економічної оцінки їхнього вироб-
ництва. Економічні показники ефективності (прибуток на одиницю, рівень 
рентабельності, собівартість одиниці продукції) залежать від багатьох елементів 
виробництва посадкового матеріалу. Насамперед, це кількісний вихід стандарт-
них кореневищ з одиниці площі, який забезпечує отримання прибутку. 
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При порівнянні витрат на вирощування розсади за традиційними тех-
нологіями розмноження з’ясовано, що більшу частку прямих витрат стано-
вить заробітна плата. До інших додаткових прямих витрат належать затрати 
на придбання малоцінного інвентаря та інших розхідних матеріалів (табл. 7.1).

Таблиця 7.1
Витрати на вирощування посадкового матеріалу за традиційною техноло-

гією вирощування при вегетативному розмноженні Lupinus L. 
(на одну тисячу шт.) 

Показник Одиниці виміру Витрати

Всього витрат грн 3673,41
Оплата праці з нарахуваннями грн 1145,17
Паливно мастильні матеріали грн 552,16
Енергоресурси грн 0
Мінеральні добрива грн 1028,57
Органічні добрива грн 140,00
Вода грн 275,71
Засоби захисту рослин грн 374,29
Поточний ремонт грн 29,19
Інші прямі витрати грн 128,32

Традиційна технологія вирощування посадкового матеріалу потребує 
значних витрат на паливо-мастильні матеріали, мінеральні та органічні до-
брива, засоби захисту рослин, поточний ремонт техніки та ін.

7.2. Економічна ефективність вирощування рослин роду 
Lupinus  L.

Для визначення економічної ефективності виробництва садивного 
матеріалу культури люпину здійснено розрахунок собівартості, порядок 
якого регулює Положення (стандарт) бухгалтерського обліку «Витрати»  
та Методика визначення економічної ефективності витрат на наукові до-
слідження і розробки та їхнього впровадження у виробництво [60, 126]. 
Основним показником, що характеризує доцільність вирощування квіт-
ково-декоративних рослин, є економічна ефективність. Одним з основ-
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них показників, що характеризує ефективність застосування різних еле-
ментів технології вирощування є умовно чистий прибуток, одержаний з 
одиниці площі [43].

У запропонованій традиційній технології вирощування декоративних 
видів люпину досить високі затрати припадають на насіннєвий матеріал, 
пальне, стимулятори росту та бактеріальні препарати, тому збільшення 
вирощування перспективних сортів / гібридів потребує використання до-
даткової витрати енергії та коштів. Науково-дослідні установи проводять 
економічну і біоенергетичну оцінку розроблених та удосконалення нових 
елементів технології вирощування, щоб економізувати енергію та ресурси.

Таблиця 7.2
Економічна ефективність вирощування рослин
роду Lupinus  L. (середнє за 2016–2019 рр.)

Показники

Варіація досліду

L. Polyphyllus Lindl. L. perennis L. 

Лулу-рассел Мінарет Альбус Феєрверк

Кількість 
рослин, шт. 20 15 25 20

Ціна однієї 
рослини, грн. 40 38 45 50

Вартість 
продукції, грн. 800 570 1125 1000

Собівартість, 
грн. 17 11 21 18

Виробничі 
затрати, грн. 680 420 950 910

Умовний 
чистий 

прибуток, грн.
120 150 175 90

Рівень 
рентабельності, 

%
17,6 35,7 18,4 9,8

Складність розрахунків економічної ефективності полягає у неста-
більності цінової політики на промислову та декоративну продукцію. У 
розрахунках економічної ефективності враховували показники кількості 
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рослин, вартості продукції, матеріальні затрати на його вирощування, 
оплату праці, амортизацію, ремонт та інші витрати [45-46, 81, 249, 272, 
293, 306]. 

Використання декоративно-цінних видів досліджуваних рослин в зе-
леному будівництві дасть змогу впровадити енергоощадні технології виро-
щування декоративних культур, зокрема зменшити внесення мінеральних 
добрив і засобів захисту рослин. 

При цьому, необхідно акцентувати увагу на економічності застосу-
вання зазначених технологічних аспектів вирощування порівняно з іншими 
засобами виробництва, що є особливо актуальним у сучасних умовах госпо-
дарювання (табл. 7.2).

Дослідженнями доведено, що додаткові витрати на вирощування 
за інтенсивною технологією окуповуються достатньо високим виходом 
рослин. У той же час в освоєнні інтенсивних технологій вирощування в 
багатьох розсадниках та зеленбудівських господарствах не вирішується 
багато проблем застосування комплексу технологічних прийомів виро-
щування. Перш за все це стосується підбору кращих сортів / гібридів 
інтенсивного типу, стійких до хвороб, способів обробітку ґрунту, ком-
плексного використання гербіцидів та інших засобів хімічного захисту 
рослин та оцінки економічної ефективності їхнього застосування. Літе-
ратурні дані щодо використання різних видів та сортів декоративно-цін-
них люпинів для задоволення потреб людини свідчать, що їх можна 
успішно застосувати в зеленому будівництві для вирощування у відкри-
тому ґрунті.
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РОЗДІЛ 8.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
ВИДІВ РОДУ LUPINUS L. В УКРАЇНІ

Вивчення, узагальнення та систематизація досліджень роду Lupinus  
L. в Україні дало можливість створити цілісну історико-наукову картину 
діяльності вітчизняних та зарубіжних вчених щодо дослідження цього роду, 
встановити основні напрямки їхніх досліджень, окреслити найважливіші до-
сягнення та визначити перспективи подальших досліджень.

Вирішення актуальних питань сучасної ботанічної науки, система-
тики, географії, селекції, ресурсознавства, культивування, ландшафтного 
будівництва потребує подальших досліджень з урахуванням теоретичних і 
практичних напрацювань науковців з цієї проблематики.

Проаналізувавши літературні джерела з метою проведення науко-
во-експериментальних робіт обґрунтовано аналітичні спостереження за 
дослідженнями роду Lupinus  L. та встановлено, що розвитку потребують 
такі напрями: інтродукційний, географічний, флористичний, еколого-біо-
логічний, селекційний, агротехнічний, ландшафтно-декоративний шляхом 
удосконалення сучасних наукових методів. 

І. Флористичні дослідження декоративно-цінних видів роду Lupinus  L.
ІІ. Розробка філогенетичних систем  декоративно-цінних видів роду 

Lupinus  L. з метою вирішення теоретичних питань систематики на основі 
комплексних досліджень.

ІІІ. Охорона генофонду – проблема не лише біологічна, а й соціаль-
но-економічна.

ІV. Інтродукційна оцінка з метою збагачення видового і внутрішньо-
видового різноманіття й використання у селекційному процесі.

V. Необхідність створення комп’ютерних баз даних колекцій ботаніч-
них садів і дендропарків України.

VІ. Розширення науково-експериментальних напрямів досліджень з 
можливістю підвищення ефективності та економічності інтродукції рослин.

VІІ. Для збільшення виробництва та покращення якості посадкового 
матеріалу виникає потреба в удосконаленні селекційної роботи.

VІІІ. Постійне оновлення асортименту для різних типів садово-пар-
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кового ландшафту, створення стійких композицій з декоративно-цінними 
видами люпину в умовах міських територій.

Подальше вивчення роду Lupinus  L. успішно та плідно повинно ро-
звиватись за умови, що прогресуватиме у тісній взаємодії увесь комплекс 
вищезазначених напрямів досліджень з флористики, систематики, екології, 
ботанічної географії, анатомії, морфології, цитології, фізіології, біохімії, ре-
сурсознавства, селекції, декоративного садівництва, ландшафтного дизайну, 
озеленення, зеленого будівництва.
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ПІСЛЯМОВА

Науково-експериментальні дослідження декоративно-цінних видів 
роду Lupinus  L. дало змогу сформулювати та узагальнити низку положень, 
що заслуговують на першочергову увагу і мають теоретичне та практичне 
значення.

Колекція, створена в умовах ботанічного саду «Поділля» Вінницько-
го національного аграрного університету, стала основою для проведених 
наукових досліджень та вирішення поставлених завдань, у результаті чого 
було оцінено морфологічну, екологічну, фізіолого-біохімічну мінливість 
роду, а також розроблено практичні рекомендації з агротехніки декоратив-
них люпинів.

Результати проведених досліджень узагальнено у висновках:
1. Установлено, що методика комплексного дослідження декоратив-

но-цінних видів роду Lupinus  L. в Україні спеціально не розроблялась і не 
виділялась як проблема. Проаналізовані літературні джерела містять лише 
окремі відомості, які не створюють цілісної картини досліджень історії інт-
родукованих рослин.

2. На основі вивчення архівних, наукових та літературних джерел, а 
також власних теоретичних та наукових пошуків здійснено комплексний 
історико-науковий аналіз роду Lupinus L. та визначено його основні напря-
ми: інтродукційний, географічний, флористичний, еколого-біологічний, 
селекційний, агротехнічний та ландшафтно-декоративний.

3. Доведено, що початок наукових досліджень видів і сортів роду 
Lupinus  L. належить до ХІХ століття, попередній період використання 
люпинів характеризувався як аматорський.

4. Проаналізований сучасний стан, перспективи подальших дослід-
жень роду Lupinus  L. в умовах України та світу. 

5. Установлено, що інтродуковані види L. Polyphyllus Lindl. та L. perennis 
L. є одними з найбільш декоративних рослин роду Lupinus L.  Всебічне вив-
чення біологічних та екологічних особливостей люпину багатолистого  та 
люпину багаторічного, а також аналіз досвіду їхнього культивування в районі 
дослідження показали, що інтродуковані рослини порівняно з аборигенними 
видами вкладаються в ритм вегетації у нових для них умовах зростання, а клі-
матичні умови сприяють культивуванню цих видів у м. Вінниця. 

6. Визначено високу господарську цінність досліджуваних видів із 
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вивченням особливостей їхнього вирощування і розмноження видів роду 
Lupinus L. та варіантів використання в озелененні зони Поділля.

7. Запропоновано варіанти використання завдяки різноманітності за-
барвлення, різним термінам цвітіння, екологічній різноманітності та вста-
новлено, що досліджувані види є досить цінними рослинами для озеленен-
ня: групових та солітерних посадках, рабатках, міксбордерах, бордюрах та 
моносаду.

8. Досліджувані види, сорти / гібриди люпину можуть бути викори-
стані для подальшого вивчення їхніх біологічних особливостей, розмно-
ження і широкого використання в озелененні й частково як генофонд видів, 
що потребують охорони. Рідкісні, зокрема ендемічні види, рясно цвітуть і 
плодоносять, що є підставою для їхнього можливого використання з метою 
відновлення природних популяцій.
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Додаток 1

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ 
І ТЕРМІНІВ

% – відсоток
0С – градус Цельсія
t – температура
га – гектар
м – метр 
см – сантиметр
мм – міліметр
л – літр
грн – гривня
мг – міліграм
т – тонна
тис. – тисяча
шт. – штуки
млн – мільйон 
п. о. – передпосівна обробка
п. п. – позакореневе підживлення
р. – рік
рр. – роки
ГДж – гігаджоуль
рН – реакція ґрунтового розчину
N – азот
Р – фосфор
К – калій
НІР – найменша істотна різниця
НААН – Національна академія аграрних наук України 
ГТК – гідротермічний коефіцієнт
Кее – коефіцієнт енергетичної ефективності
млн. сх. нас./га – мільйон схожих насінин на гектар 
БЕР – безазотисті екстрактивні речовини
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Додаток 2

ЛЮПИН КОСЕНТИНА (L. COSENTINII GUSS.) 
– ПРИРОДНИЙ АРЕАЛ, ЖИТТЄВА ФОРМА, 

ПОШИРЕННЯ
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Додаток 3

ПРИРОДНІ МІСЦЕЗРОСТАННЯ 
ДЕКОРАТИВНИХ ВИДІВ РОДУ LUPINUS L.
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Додаток 4

ПРИРОДНІ АРЕАЛИ МІСЦЬ ЗРОСТАНЬ 
LUPINUS L.

Природні місця зростання:

Алабама, Аляска, Албанія, Альберта, Алеутські острови, Алжир, Північний схід 
Аргентини, Північний Захід Аргентини, Південь Аргентини, Аризона, Балеарські 
острови, Болівія, Північний схід Бразилії, Південь Бразилії, Південно-Східна 
Бразилія, Західна-Центральна Бразилія, Британська Колумбія, Болгарія, Каліфорнія, 
Центральний Чилі, Північний Чилі, Південний Чилі, Північно-Центральний 
Китай, Південно-Східний Китай, Колумбія, Колорадо, Коннектикут, Корсі, Коста-
Ріка, Кіпр, Східно-Егейське о-вів, Еквадор, Єгипет, Ефіопія, Флорида, Франція, 
Грузія, Греція, Гватемала, Гондурас, Айдахо, Іллінойс, Індіана, Айова, Італія, Канзас, 
Кентуккі, Кенія, Крити, Ліван-Сирія, Лівія, Луїзіана, Мен, Манітоба, Массачусетс, 
Мавританія, мексиканська частина Тихого океану, Центральна Мексика, 
Мексиканська затока, Північний схід Мексики, Мексика Північно-Захід, Мексика 
Південний Схід, Мексика Південно-Захід, Мічиган, Міннесота, Міссісіпі, Монтана, 
Марокко, Небраска, Невада, Нью-Мексико, Нью-Йорк, Нігер, Північна Кароліна, 
Північна Дакота, Північно-Західна територія, Нунавут, Оклахома, Онтаріо, Орегон, 
Палестина, Панама, Парагвай, Пенсільванія, Перу, Португ лія, Квебек, Род-Айленд, 
Сардинія, Саскачеван, Сенегал, Сицилія, Синай, Сомалі, Південна Кароліна, 
Південна Дакота, Іспанія, Танзанія, Техас, Туніс, Туреччина, Туреччина (Європа), 
Уругвай, Юта, Венесуела, Вермонт, Вірджинія, Вашингтон, Західна Вірджинія, 
Західна Сахара, Вісконсін, Вайомінг, Югославія, ЮконЗападная Вірджинія, Західна 
Сахара, Вісконсін, Вайомінг, Югославія, ЮконЗападная Вірджинія, Західна Сахара, 
Вісконсін, Вайомінг, Югославія, Юкон
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Інтродуковані місця зростань:

Алтай, Ассам, Австрія, Азорські острови, Прибалтика, Бангладеш, 
Білорусь, Бельгія, Канарські острови, Кейп-Провінс, Центрально-
Європейська Росія, Чехословаччина, Данія, Домініканська Республіка, 
Східно-Європейська Росія, Фолклендські острови, Фінляндія, Німеччина, 
Великобританія, Гаваї, Угорщина, Індія, Ірландія, Ямайка, Ява, Казахстан, 
Киргизстан, Корея, Красноярськ, Крим, Курильські острови, Мадейра, 
Малаві, Монголія, Непал, Нідерланди, Нова Гвінея, Новий Південний 
Уельс, Нова Зеландія Північ, Нова Зеландія Південь, Норфолк Є., 
Північно-Європейська Росія, Північно-Західна Європейська Росія, 
Норвегія, Пакистан, Польща, Квінсленд, Румунія, Руанда, Сахалін, 
Південна Австралія, Південна Європа Росії, Швеція, Швейцарія, 
Тасманія, Закавказзі, Уганда, Україна, Вікторія, Західна Сибір, Західна 
Австралія, Заїр , Зімбабве
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Додаток 5

ВИДОВИЙ СКЛАД ВИДІВ РОДУ LUPINUS L.

• Lupinus aberrans C.P.Sm.
• Lupinus abramsii C.P.Sm.
• Lupinus acopalcus C.P.Sm.
• Lupinus adinoanthus C.P.Sm.
• Lupinus adsurgens Drew
• Lupinus affi nis J.Agardh
• Lupinus agardhianus A.Heller
• Lupinus alaimandus C.P.Sm.
• Lupinus alaristatus C.P.Sm.
• Lupinus albert-smithianus C.P.Sm.
• Lupinus albescens Hook. & Arn.
• Lupinus albicaulis Douglas
• Lupinus albifrons Benth.
• Lupinus albosericeus C.P.Sm.
• Lupinus albus L.
• Lupinus alcis-montis C.P.Sm.
• Lupinus aliamandus C.P.Sm.
• Lupinus aliattenuatus C.P.Sm.
• Lupinus alibicolor C.P.Sm.
• Lupinus alimanens C.P.Sm.
• Lupinus alinanus C.P.Sm.
• Lupinus alipatulus C.P.Sm.
• Lupinus alirevolutus C.P.Sm.
• Lupinus alivillosus C.P.Sm.
• Lupinus allargyreius C.P.Sm.
• Lupinus alopecuroides Desr.
• Lupinus altimontanus C.P.Sm.
• Lupinus altiplani C.P.Sm.
• Lupinus alveorum C.P.Sm.
• Lupinus amabayensis C.P.Sm.
• Lupinus amandus C.P.Sm.
• Lupinus amboensis C.P.Sm.
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• Lupinus ammophilus Greene
• Lupinus amnis-otuni C.P.Sm.
• Lupinus ampaiensis C.P.Sm.
• Lupinus amphibius Suksd.
• Lupinus ananeanus Ulbr.
• Lupinus anatolicus W.Swiecicki & W.K.Swiecicki
• Lupinus andersonii S.Watson
• Lupinus andicola Gillies ex Hook. & Arn.
• Lupinus andinus Rose ex J.F.Macbr.
• Lupinus angustifl orus Eastw.
• Lupinus angustifolius L.
• Lupinus antensis C.P.Sm.
• Lupinus antoninus Eastw.
• Lupinus apertus A.Heller
• Lupinus appositus C.P.Sm.
• Lupinus aralloius C.P.Sm.
• Lupinus arboreus Sims
• Lupinus arbustus Douglas
• Lupinus arbutosocius C.P.Sm.
• Lupinus archeranus C.P.Sm.
• Lupinus arcticus S.Watson
• Lupinus arenarius Gardner
• Lupinus arequipensis C.P.Sm.
• Lupinus argenteus Pursh
• Lupinus argurocalyx C.P.Sm.
• Lupinus aridulus C.P.Sm.
• Lupinus aridus Douglas
• Lupinus ariste-josephi C.P.Sm.
• Lupinus arizelus C.P.Sm.
• Lupinus arizonicus (S.Watson) S.Watson
• Lupinus arvensi-plasketti C.P.Sm.
• Lupinus arvensis Benth.
• Lupinus asa-grayanus C.P.Sm.
• Lupinus aschenbornii S.Schauer
• Lupinus asplundianus C.P.Sm.
• Lupinus asymbepus C.P.Sm.
• Lupinus atacamicus C.P.Sm.
• Lupinus atlanticus Gladst.
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• Lupinus atropurpureus C.P.Sm.
• Lupinus aureonitens Gillies ex Hook. & Arn.
• Lupinus aureus J.Agardh
• Lupinus austrobicolor C.P.Sm.
• Lupinus austrohumifusus C.P.Sm.
• Lupinus austrorientalis C.P.Sm.
• Lupinus austrosericeus C.P.Sm.
• Lupinus ballianus C.P.Sm.
• Lupinus bandelierae C.P.Sm.
• Lupinus bangii Rusby
• Lupinus barbatilabius C.P.Sm.
• Lupinus barbiger S.Watson
• Lupinus barkeri Lindl.
• Lupinus bartlettianus C.P.Sm.
• Lupinus bartolomei M.E.Jones
• Lupinus benthamii A.Heller
• Lupinus bi-inclinatus C.P.Sm.
• Lupinus bicolor Lindl.
• Lupinus bingenensis Suksd.
• Lupinus blaisdellii Eastw.
• Lupinus bogotensis Benth.
• Lupinus bolivianus Rusby ex C.P.Sm.
• Lupinus bombycinocarpus C.P.Sm.
• Lupinus boyacensis C.P.Sm.
• Lupinus brachypremnon C.P.Sm.
• Lupinus bracteolaris Desr.
• Lupinus brevecuneus C.P.Sm.
• Lupinus brevicaulis S.Watson
• Lupinus brevior (Jeps.) J.A.Christian & D.B.Dunn
• Lupinus breviscapus Ulbr.
• Lupinus breweri A.Gray
• Lupinus bryoides C.P.Sm.
• Lupinus buchtienii Rusby
• Lupinus burkartianus C.P.Sm.
• Lupinus burkei S.Watson
• Lupinus caballoanus B.L.Turner
• Lupinus cachupatensis C.P.Sm.
• Lupinus cacuminis Standl.
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• Lupinus caespitosus Nutt.
• Lupinus calcensis C.P.Sm.
• Lupinus caldasensis C.P.Sm.
• Lupinus camiloanus C.P.Sm.
• Lupinus canus Hemsl.
• Lupinus carazensis Ulbr.
• Lupinus carchiensis C.P.Sm.
• Lupinus cardenasianus C.P.Sm.
• Lupinus carhuamayus C.P.Sm.
• Lupinus carlos-ochoae C.P.Sm.
• Lupinus carpapaticus C.P.Sm.
• Lupinus carrikeri C.P.Sm.
• Lupinus caucensis C.P.Sm.
• Lupinus caudatus Kellogg
• Lupinus cavicaulis C.P.Sm.
• Lupinus ccorilazensis Vargas ex C.P.Sm.
• Lupinus celsimontanus C.P.Sm.
• Lupinus cervinus Kellogg
• Lupinus cesar-vargasii C.P.Sm.
• Lupinus cesaranus C.P.Sm.
• Lupinus chachas Ochoa ex C.P.Sm.
• Lupinus chamissonis Eschsch.
• Lupinus chavanillensis (J.F.Macbr.) C.P.Sm.
• Lupinus chiapensis Rose
• Lupinus chihuahuensis S.Watson
• Lupinus chipaquensis C.P.Sm.
• Lupinus chlorolepis C.P.Sm.
• Lupinus chocontensis C.P.Sm.
• Lupinus chongos-bajous C.P.Sm.
• Lupinus christinae A.Heller
• Lupinus chrysanthus Ulbr.
• Lupinus chrysocalyx C.P.Sm.
• Lupinus chumbivilcensis C.P.Sm.
• Lupinus citrinus Kellogg
• Lupinus clarkei Oerst.
• Lupinus cochapatensis C.P.Sm.
• Lupinus colcabambensis C.P.Sm.
• Lupinus colombiensis C.P.Sm.
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• Lupinus compactifl orus Rose
• Lupinus comptus Mart. ex Benth.
• Lupinus concinnus J.Agardh
• Lupinus condensifl orus C.P.Sm.
• Lupinus confertus Kellogg
• Lupinus congdonii (C.P.Sm.) D.B.Dunn
• Lupinus conicus C.P.Sm.
• Lupinus constancei T.W.Nelson & J.P.Nelson
• Lupinus convencionensis C.P.Sm.
• Lupinus cookianus C.P.Sm.
• Lupinus coriaceus Benth.
• Lupinus cosentinii Guss.
• Lupinus costaricensis D.B.Dunn
• Lupinus cotopaxiensis C.P.Sm.
• Lupinus couthouyanus C.P.Sm.
• Lupinus covillei Greene
• Lupinus crassus Payson
• Lupinus croceus Eastw.
• Lupinus crotalarioides Mart. ex Benth.
• Lupinus crucis-viridis C.P.Sm.
• Lupinus cuatrecasasii C.P.Sm.
• Lupinus culbertsonii Greene
• Lupinus cumulicola Small
• Lupinus cusickii S.Watson
• Lupinus cuspidatus Rusby
• Lupinus cuzcensis C.P.Sm.
• Lupinus × cymba-egressus C.P.Sm.
• Lupinus cymboides C.P.Sm.
• Lupinus dalesiae Eastw.
• Lupinus decaschistus C.P.Sm.
• Lupinus decemplex C.P.Sm.
• Lupinus decurrens Gardner
• Lupinus defl exus Congdon
• Lupinus delicatulus Sprague & L.Riley
• Lupinus densifl orus Benth.
• Lupinus depressus Rydb.
• Lupinus diasemus C.P.Sm.
• Lupinus diehlii M.E.Jones
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• Lupinus diffusus Nutt.
• Lupinus digitatus Forssk.
• Lupinus disjunctus C.P.Sm.
• Lupinus dissimulans C.P.Sm.
• Lupinus dorae C.P.Sm.
• Lupinus dotatus C.P.Sm.
• Lupinus durangensis C.P.Sm.
• Lupinus duranii Eastw.
• Lupinus dusenianus C.P.Sm.
• Lupinus eanophyllus C.P.Sm.
• Lupinus edysomatus C.P.Sm.
• Lupinus egens C.P.Sm.
• Lupinus ehrenbergii Schltdl.
• Lupinus elaphoglossum Barneby
• Lupinus elatus I.M.Johnst.
• Lupinus elegans Kunth
• Lupinus elegantulus Eastw.
• Lupinus ellsworthianus C.P.Sm.
• Lupinus elmeri Greene
• Lupinus eramosus C.P.Sm.
• Lupinus erectifolius C.P.Sm.
• Lupinus eremonomus C.P.Sm.
• Lupinus eriocalyx (C.P.Sm.) C.P.Sm.
• Lupinus eriocladus Ulbr.
• Lupinus ermineus S.Watson
• Lupinus espinarensis C.P.Sm.
• Lupinus evermannii Rydb.
• Lupinus exaltatus Zucc.
• Lupinus excubitus M.E.Jones
• Lupinus exochus C.P.Sm.
• Lupinus expetendus C.P.Sm.
• Lupinus extrarius C.P.Sm.
• Lupinus falsomutabilis C.P.Sm.
• Lupinus falsoprostratus C.P.Sm.
• Lupinus falsorevolutus C.P.Sm.
• Lupinus famelicus C.P.Sm.
• Lupinus fi ebrigianus Ulbr.
• Lupinus fi eldii Rose ex J.F.Macbr.



- 180 -

• Lupinus fi licaulis C.P.Sm.
• Lupinus fi ssicalyx A.Heller
• Lupinus fl avoculatus A.Heller
• Lupinus foliolosus Benth.
• Lupinus formosus Greene
• Lupinus fragrans A.Heller
• Lupinus francis-whittieri C.P.Sm.
• Lupinus fratrum C.P.Sm.
• Lupinus fulcratus Greene
• Lupinus gachetensis C.P.Sm.
• Lupinus garfi eldensis C.P.Sm.
• Lupinus gaudichaudianus C.P.Sm.
• Lupinus gayanus C.P.Sm.
• Lupinus gentryanus C.P.Sm.
• Lupinus gibertianus C.P.Sm.
• Lupinus giganteus Rose
• Lupinus glabratus J.Agardh
• Lupinus goodspeedii J.F.Macbr.
• Lupinus gormanii Piper
• Lupinus gracilentus Greene
• Lupinus grauensis C.P.Sm.
• Lupinus grayi S.Watson
• Lupinus gredensis Gand.
• Lupinus grisebachianus C.P.Sm.
• Lupinus guadalupensis Greene
• Lupinus guaraniticus (Hassl.) C.P.Sm.
• Lupinus guascensis C.P.Sm.
• Lupinus guggenheimianus Rusby
• Lupinus gussoneanus J.Agardh
• Lupinus hamaticalyx C.P.Sm.
• Lupinus hartmannii C.P.Sm.
• Lupinus haughtianus C.P.Sm.
• Lupinus hautcarazensis C.P.Sm.
• Lupinus havardii S.Watson
• Lupinus hazenanus C.P.Sm.
• Lupinus heptaphyllus (Vell.) Hassl.
• Lupinus herreranus C.P.Sm.
• Lupinus herzogii Ulbr.
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• Lupinus hieronymi C.P.Sm.
• Lupinus hillii Greene
• Lupinus hinkleyorum C.P.Sm.
• Lupinus hintonii C.P.Sm.
• Lupinus hintoniorum B.L.Turner
• Lupinus hirsutissimus Benth.
• Lupinus hispanicus Boiss. & Reut.
• Lupinus holosericeus Nutt.
• Lupinus holwayorum C.P.Sm.
• Lupinus honoratus C.P.Sm.
• Lupinus horizontalis A.Heller
• Lupinus hornemannii J.Agardh
• Lupinus hortonianus C.P.Sm.
• Lupinus hortorum C.P.Sm.
• Lupinus howard-scottii C.P.Sm.
• Lupinus howardii M.E.Jones
• Lupinus huachucanus M.E.Jones
• Lupinus huancayoensis C.P.Sm.
• Lupinus huariacus C.P.Sm.
• Lupinus huaronensis J.F.Macbr.
• Lupinus huigrensis Rose ex C.P.Sm.
• Lupinus humifusus Sessé & Moc. ex G.Don
• Lupinus hyacinthinus Greene
• Lupinus idoneus C.P.Sm.
• Lupinus ignobilis C.P.Sm.
• Lupinus imminutus C.P.Sm.
• Lupinus insulae C.P.Sm.
• Lupinus interruptus Benth.
• Lupinus intortus C.P.Sm.
• Lupinus inusitatus C.P.Sm.
• Lupinus involutus C.P.Sm.
• Lupinus × inyoensis A.Heller
• Lupinus jahnii Rose ex Pittier & C.P.Sm.
• Lupinus jaimehintonianus B.L.Turner
• Lupinus james-westii C.P.Sm.
• Lupinus jamesonianus C.P.Sm.
• Lupinus jean-julesii C.P.Sm.
• Lupinus jelskianus C.P.Sm.
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• Lupinus johannis-howellii C.P.Sm.
• Lupinus jonesii Rydb.
• Lupinus jujuyensis C.P.Sm.
• Lupinus juninensis C.P.Sm.
• Lupinus kalenbornorum C.P.Sm.
• Lupinus kellermanianus C.P.Sm.
• Lupinus killipianus C.P.Sm.
• Lupinus kingii S.Watson
• Lupinus klamathensis Eastw.
• Lupinus kunthii J.Agardh
• Lupinus kuschei Eastw.
• Lupinus lacus C.P.Sm.
• Lupinus laevigatus Benth.
• Lupinus lagunae-negrae C.P.Sm.
• Lupinus lanatocarpus C.P.Sm.
• Lupinus lanatus Benth.
• Lupinus lapidicola A.Heller
• Lupinus latifolius Lindl. ex J.Agardh
• Lupinus laudandrus C.P.Sm.
• Lupinus lechlerianus C.P.Sm.
• Lupinus ledigianus C.P.Sm.
• Lupinus lemmonii C.P.Sm.
• Lupinus lepidus Douglas ex Lindl.
• Lupinus leptocarpus Benth.
• Lupinus leptophyllus Schltdl. & Cham.
• Lupinus lespedezoides C.P.Sm.
• Lupinus lesueurii Standl.
• Lupinus leucophyllus Douglas ex Lindl.
• Lupinus lindleyanus J.Agardh
• Lupinus linearis Desr.
• Lupinus littoralis Douglas ex Lindl.
• Lupinus lobbianus C.P.Sm.
• Lupinus longifolius (S.Watson) Abrams
• Lupinus longilabrum C.P.Sm.
• Lupinus lorenzensis C.P.Sm.
• Lupinus ludovicianus Greene
• Lupinus luisanae N.Contr.-Ortiz & Jara
• Lupinus luteolus Kellogg
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• Lupinus lutescens C.P.Sm.
• Lupinus luteus L.
• Lupinus lyallii A.Gray
• Lupinus macbrideianus C.P.Sm.
• Lupinus × macounii Rydb.
• Lupinus macranthus Rose
• Lupinus maculatus Rydb.
• Lupinus maderensis Seem.
• Lupinus magdalenensis C.P.Sm.
• Lupinus magnifi cus M.E.Jones
• Lupinus magnifl orus C.P.Sm.
• Lupinus magnistipulatus Planchuelo & D.B.Dunn
• Lupinus malacophyllus Greene
• Lupinus malacotrichus C.P.Sm.
• Lupinus maleopinatus C.P.Sm.
• Lupinus mandonianus C.P.Sm.
• Lupinus mantaroensis C.P.Sm.
• Lupinus mariae-josephae H.Pascual
• Lupinus marschallianus Sweet
• Lupinus martensis C.P.Sm.
• Lupinus martinetianus (C.P.Sm.) C.P.Sm.
• Lupinus mathewsianus C.P.Sm.
• Lupinus matucanicus Ulbr.
• Lupinus mearnsii C.P.Sm.
• Lupinus meionanthus A.Gray
• Lupinus melaphyllus C.P.Sm.
• Lupinus meridanus O.Moritz
• Lupinus metensis C.P.Sm.
• Lupinus mexiae C.P.Sm.
• Lupinus mexicanus Cerv. ex Lag.
• Lupinus michelianus C.P.Sm.
• Lupinus microcarpus Sims
• Lupinus microphyllus Desr.
• Lupinus minimus Douglas
• Lupinus mirabilis C.P.Sm.
• Lupinus misticola Ulbr.
• Lupinus mollendoensis Ulbr.
• Lupinus mollis A.Heller
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• Lupinus monserratensis C.P.Sm.
• Lupinus montanus Kunth
• Lupinus monticola Rydb.
• Lupinus moritzianus Kunth
• Lupinus mucronulatus Howell
• Lupinus muelleri Standl.
• Lupinus multifl orus Desr.
• Lupinus munzianus C.P.Sm.
• Lupinus mutabilis Sweet
• Lupinus nanus Douglas ex Benth.
• Lupinus neglectus Rose
• Lupinus nehmadiae C.P.Sm.
• Lupinus neocotus C.P.Sm.
• Lupinus neomexicanus Greene
• Lupinus nepubescens C.P.Sm.
• Lupinus nevadensis A.Heller
• Lupinus nipomensis Eastw.
• Lupinus niveus S.Watson
• Lupinus nonoensis C.P.Sm.
• Lupinus nootkatensis Donn ex Sims
• Lupinus notabilis C.P.Sm.
• Lupinus nubigenus Kunth
• Lupinus nubilorum C.P.Sm.
• Lupinus obscurus C.P.Sm.
• Lupinus obtunsus C.P.Sm.
• Lupinus obtusilobus A.Heller
• Lupinus ochoanus C.P.Sm.
• Lupinus octablomus C.P.Sm.
• Lupinus odoratus A.Heller
• Lupinus onustus S.Watson
• Lupinus opertospicus C.P.Sm.
• Lupinus oquendoanus C.P.Sm.
• Lupinus oreganus A.Heller
• Lupinus oreophilus Phil.
• Lupinus ornatus Douglas ex Lindl.
• Lupinus oscar-haughtii C.P.Sm.
• Lupinus oscarii R.Bernal
• Lupinus otto-buchtienii C.P.Sm.
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• Lupinus otto-kuntzeanus C.P.Sm.
• Lupinus otuzcoensis C.P.Sm.
• Lupinus ovalifolius Benth.
• Lupinus pachanoanus C.P.Sm.
• Lupinus pachitensis C.P.Sm.
• Lupinus pachylobus Greene
• Lupinus padre-crowleyi C.P.Sm.
• Lupinus palaestinus Boiss.
• Lupinus pallidus Brandegee
• Lupinus paniculatus Desr.
• Lupinus paraguariensis Chodat & Hassl.
• Lupinus paranensis C.P.Sm.
• Lupinus paruroensis C.P.Sm.
• Lupinus parvifolius Gardner
• Lupinus pasachoensis C.P.Sm.
• Lupinus patulus C.P.Sm.
• Lupinus paucartambensis C.P.Sm.
• Lupinus paucovillosus C.P.Sm.
• Lupinus pearceanus C.P.Sm.
• Lupinus peirsonii H.Mason
• Lupinus pendentifl orus C.P.Sm.
• Lupinus penlandianus C.P.Sm.
• Lupinus perblandus C.P.Sm.
• Lupinus perbonus C.P.Sm.
• Lupinus perennis L.
• Lupinus perissophytus C.P.Sm.
• Lupinus persistens Rose
• Lupinus peruvianus Ulbr.
• Lupinus philippianus C.P.Sm.
• Lupinus pickeringii A.Gray
• Lupinus pilosissimus M.Martens & Galeotti
• Lupinus pilosus L.
• Lupinus pinguis Ulbr.
• Lupinus pipersmithianus J.F.Macbr.
• Lupinus pisacensis C.P.Sm.
• Lupinus piurensis C.P.Sm.
• Lupinus platamodes C.P.Sm.
• Lupinus plattensis S.Watson
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• Lupinus platyptenus C.P.Sm.
• Lupinus polycarpus Greene
• Lupinus polyphyllus Lindl.
• Lupinus poopoensis C.P.Sm.
• Lupinus popayanensis C.P.Sm.
• Lupinus potosinus Rose
• Lupinus praealtus C.P.Sm.
• Lupinus praestabilis C.P.Sm.
• Lupinus praetermissus C.P.Sm.
• Lupinus pratensis A.Heller
• Lupinus princei Harms
• Lupinus pringlei Rose
• Lupinus proculaustrinus C.P.Sm.
• Lupinus prostratus J.Agardh
• Lupinus protrusus C.P.Sm.
• Lupinus prouvensalanus C.P.Sm.
• Lupinus prunophilus M.E.Jones
• Lupinus × pseudopolyphyllus C.P.Sm.
• Lupinus pseudotsugoides C.P.Sm.
• Lupinus pubescens Benth.
• Lupinus pucapucensis C.P.Sm.
• Lupinus pulloviridus C.P.Sm.
• Lupinus pulvinaris Ulbr.
• Lupinus punto-reyesensis C.P.Sm.
• Lupinus puracensis C.P.Sm.
• Lupinus purdieanus C.P.Sm.
• Lupinus × pureriae C.P.Sm.
• Lupinus purosericeus C.P.Sm.
• Lupinus purpurascens A.Heller
• Lupinus pusillus Pursh
• Lupinus puyupatensis C.P.Sm.
• Lupinus pycnostachys C.P.Sm.
• Lupinus quellomayus C.P.Sm.
• Lupinus quercuum C.P.Sm.
• Lupinus quitensis C.P.Sm.
• Lupinus radiatus C.P.Sm.
• Lupinus ramosissimus Benth.
• Lupinus refl exus Rose
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• Lupinus regnellianus C.P.Sm.
• Lupinus reitzii Burkart ex M.Pinheiro & Miotto
• Lupinus revolutus C.P.Sm.
• Lupinus rhodanthus C.P.Sm.
• Lupinus richardianus C.P.Sm.
• Lupinus rivetianus C.P.Sm.
• Lupinus rivularis Douglas ex Lindl.
• Lupinus romasanus Ulbr.
• Lupinus roseolus Rydb.
• Lupinus roseorum C.P.Sm.
• Lupinus rotundifl orus M.E.Jones
• Lupinus rowleeanus C.P.Sm.
• Lupinus ruber A.Heller
• Lupinus rubrifl orus Planchuelo
• Lupinus ruizensis C.P.Sm.
• Lupinus rupestris Kunth
• Lupinus rusbyanus C.P.Sm.
• Lupinus russellianus C.P.Sm.
• Lupinus sabinianus Douglas ex Lindl.
• Lupinus sandiensis C.P.Sm.
• Lupinus santanderensis C.P.Sm.
• Lupinus sarmentosus Desr.
• Lupinus saxatilis Ulbr.
• Lupinus saxosus Howell
• Lupinus schickendantzii C.P.Sm.
• Lupinus schumannii C.P.Sm.
• Lupinus seifrizianus C.P.Sm.
• Lupinus sellowianus Harms
• Lupinus sellulus Kellogg
• Lupinus semiaequus C.P.Sm.
• Lupinus semiprostratus C.P.Sm.
• Lupinus semperfl orens Hartw. ex Benth.
• Lupinus sericatus Kellogg
• Lupinus sericeolodix C.P.Sm.
• Lupinus sericeus Pursh
• Lupinus shockleyi S.Watson
• Lupinus shrevei C.P.Sm.
• Lupinus sierrae-blancae Wooton & Standl.
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• Lupinus simonsianus C.P.Sm.
• Lupinus simulans Rose
• Lupinus sinaloensis C.P.Sm.
• Lupinus smithianus Kunth
• Lupinus solanagrorum C.P.Sm.
• Lupinus somaliensis Baker
• Lupinus soratensis Rusby
• Lupinus soukupianus C.P.Sm. ex J.F.Macbr.
• Lupinus sparsifl orus Benth.
• Lupinus spectabilis Hoover
• Lupinus splendens Rose
• Lupinus spruceanus C.P.Sm.
• Lupinus staffordiae C.P.Sm.
• Lupinus stipulatus J.Agardh
• Lupinus stiversii Kellogg
• Lupinus storkianus C.P.Sm.
• Lupinus subacaulis Griseb.
• Lupinus subcarnosus Hook.
• Lupinus subcuneatus C.P.Sm.
• Lupinus subhamatus C.P.Sm.
• Lupinus subinfl atus C.P.Sm.
• Lupinus subsessilis Benth.
• Lupinus subtomentosus C.P.Sm.
• Lupinus subvexus C.P.Sm.
• Lupinus succulentus Douglas ex K.Koch
• Lupinus sufferrugineus Rusby
• Lupinus suksdorfi i B.L.Rob.
• Lupinus sulphureus Douglas
• Lupinus summersianus C.P.Sm.
• Lupinus surcoensis C.P.Sm.
• Lupinus syriggedes C.P.Sm.
• Lupinus tacitus C.P.Sm.
• Lupinus tafi ensis C.P.Sm.
• Lupinus talahuensis C.P.Sm.
• Lupinus tarapacensis C.P.Sm.
• Lupinus tarijensis Ulbr.
• Lupinus tarmaensis C.P.Sm.
• Lupinus tassilicus Maire
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• Lupinus tatei Rusby
• Lupinus taurimortuus C.P.Sm.
• Lupinus tauris Benth.
• Lupinus tayacajensis C.P.Sm.
• Lupinus tetracercophorus C.P.Sm.
• Lupinus texensis Hook.
• Lupinus tidestromii Greene
• Lupinus tolimensis C.P.Sm.
• Lupinus tomentosus DC.
• Lupinus tominensis Wedd.
• Lupinus toratensis C.P.Sm.
• Lupinus tracyi Eastw.
• Lupinus triananus C.P.Sm.
• Lupinus truncatus Nutt. ex Hook. & Arn.
• Lupinus tucumanensis C.P.Sm.
• Lupinus ulbrichianus C.P.Sm.
• Lupinus uleanus C.P.Sm.
• Lupinus ultramontanus C.P.Sm.
• Lupinus umidicola C.P.Sm.
• Lupinus uncialis S.Watson
• Lupinus uncinatus Schltdl.
• Lupinus urcoensis C.P.Sm.
• Lupinus urubambensis C.P.Sm.
• Lupinus valerioi Standl.
• Lupinus vallicola A.Heller
• Lupinus vargasianus C.P.Sm.
• Lupinus varicaulis C.P.Sm.
• Lupinus variicolor Steud.
• Lupinus varnerianus C.P.Sm.
• Lupinus velillensis C.P.Sm.
• Lupinus velutinus Benth.
• Lupinus venezuelensis C.P.Sm.
• Lupinus ventosus C.P.Sm.
• Lupinus verbasciformis Sandwith
• Lupinus verjonensis C.P.Sm.
• Lupinus vernicius Rose
• Lupinus versicolor Sweet
• Lupinus viduus C.P.Sm.
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• Lupinus vilcabambensis C.P.Sm.
• Lupinus villosus Willd.
• Lupinus visoensis J.F.Macbr.
• Lupinus volubilis C.P.Sm.
• Lupinus volutans Greene
• Lupinus weberbaueri Ulbr.
• Lupinus werdermannianus C.P.Sm.
• Lupinus westianus Small
• Lupinus wilkesianus C.P.Sm.
• Lupinus william-lobbii C.P.Sm.
• Lupinus williamsianus C.P.Sm.
• Lupinus wyethii S.Watson
• Lupinus xanthophyllus C.P.Sm.
• Lupinus xenophytus C.P.Sm.
• Lupinus yanahuancensis C.P.Sm.
• Lupinus yarushensis C.P.Sm.
• Lupinus yaulyensis C.P.Sm.
• Lupinus ynesiae C.P.Sm.
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Додаток 6

КВІТКОВЕ ОФОРМЛЕННЯ        
ДЕКОРАТИВНОГО БАСЕЙНУ

 1 – фунція ланцетолиста; 2,3,5,6 – традесканція вінгірська (різні сорти 
та гібриди); 4 – півники садові (сині); 7,8,9,10,11,12,13 – досліджувані сорти 
та гібриди Lupinus L.; 14 – газон; 15 – басейн; 16 – підпірна стінка. 
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Додаток 7

ПЕРСПЕКТИВИ ВЛАШТУВАННЯ 
КАМ’ЯНИСТОГО САДУ З ВИКОРИСТАННЯМ 
ДЕКОРАТИВНО-ЦІННИХ ВИДІВ LUPINUS L

1) хоста вузьколиста 2) первоцвіт обрамлений 3) тюльпан Каумфа-
на 4) флокс шиловидний 5) сколка Біберштейна 6) дзвоники карпатські 
7) люпин багаторічний 8) традесканція вінгірська 9) чебрець повзучий 10) 
люпин багатолистий 11) камені 12) підпірна стінка із природного каменю 
(h – 0,5 м) 13) покриття з плитки.
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ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Мазур Віктор Анатолійович – к. с.-г. 
наук, професор, ректор Вінницького націо-
нального аграрного університету. Тривалий час 
очолював агрономічний факультет та був про-
ректором з науково-педагогічної та навчальної 
роботи. Основними напрямками наукової діяль-
ності є розробка сучасних технологій вирощу-
вання основних сільськогосподарських культур. 
Авторству В. Мазура належать навчальні посіб-
ники, підручники, монографії і опублікованих 
близько 150 наукових статей. Наукова діяль-
ність вченого направлена на агроекологічне 

обґрунтування технологій вирощування сільськогосподарських культур та 
екологізації технологій. Є членом Науково-методичної комісії з «Агрономії» 
при Міністерстві аграрної політики та продовольства України, входить до 
складу експертів ДАК МОН України. За трудові здобутки В. Мазур нагород-
жений трудовою відзнакою «Знак пошани» та знаком «Відмінник аграрної 
освіти та науки» другого ступеня, Почесною грамотою Міністерства аграр-
ної політики та продовольства України та Вінницької обласної державної 
адміністрації та обласної ради.
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Панцирева Ганна Віталіївна – к. с.-г. 
наук, доцент кафедри лісового, садово-парко-
вого господарства, садівництва та виноградар-
ства факультету агрономії та лісіництва Вінни-
цького національного аграрного університету. 
Трудову кар’єру розпочалась з посади агроно-
ма фермерського господарства. Наукова діяль-
ність вченого розпочата з 2013 р. в аспірантурі 
ВНАУ, а педагогічна у 2015 р. з посади аси-
стента кафедри лісового, садово-паркового го-
сподарства та кормовиробництва агрономіч-
ного факультету Вінницького національного 

аграрного університету. Основними напрямками наукової діяльності є удо-
сконалення сучасних технологій вирощування зернобобових культур. Ган-
на Панцирева є автором близько 50 наукових праць, з яких 2 – монографії, 
10 – статей у наукових журналах, що входять до міжнародних наукометрич-
них баз Scopus / Web of  Science. Наукова діяльність присвячена розроб-
ці технологічних прийомів вирощування зернобобових культур на основі 
ресурсо- та енергобезпечності. Результати своїх наукових розробок Ганна 
Панцирева неодноразово презентувала на Міжнародних та Всеукраїнських 
наукових конференціях. За трудові здобутки Г. Панцирева нагороджена гра-
мотами та подяками факультету агрономії та лісівництва Вінницького націо-
нального аграрного університету.
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 МАЗУР Віктор Анатолійович
ПАНЦИРЕВА Ганна Віталіївна 

 Рід Lupinus L. в Україні:
генофонд, інтродукція, 

напрями досліджень
та перспективи використання 

 
 Монографія

Підписано до друку 18.02.2020.
Формат 60х84/16. Папір офсетний.

Друк цифровий.
Друк. арк. 12,5. Умов. друк. арк. 11,63. 

Обл.-вид. арк. 9,88.
Наклад 300 прим. Зам. № 770/1.

Віддруковано з оригіналів замовника.
ФОП Корзун Д.Ю.

Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця
серія В02 № 818191 від 31.07.2002 р.

 
Видавець та виготовлювач ТОВ «ТВОРИ».

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до
Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів
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