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СКРИНІНГ СТІЙКОСТІ КОЛЕКЦІЙНИХ ЗРАЗКІВ ЛЬОНУ  

ДО АНТРАКНОЗУ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО  

ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 

 
В останні роки посіви льону в Україні посідають найнижчі позиції за 

площами та обсягами виробництва серед олійних культур. 

Для запобігання втратам льону від хвороб необхідно використовувати 

комплексну систему заходів захисту рослин, що дає змогу попередити 

розвиток патогенів, зменшити їхню шкідливість до господарсько незначущого 

рівня.  

Створення сортів, стійких до антракнозу, – це один із шляхів 

підвищення врожайності льону, який є екологічно чистим та економічно 

вигідним, оскільки зводить до мінімуму використання фунгіцидів. 

Для створення нових стійких до хвороб сортів важливе значення має 

вихідний матеріал, який слугує джерелом як окремих, так і комплексу цінних 

ознак і властивостей. 

Наведено результати дослідження динаміки розвитку антракнозу в 

умовах Західного Лісостепу України. Встановлено вплив стійкості сорту та 

абіотичних факторів (температури повітря та вологості) на ступінь ураження 

льону хворобою. Виділено колекційні зразки, які рекомендовано для 

використання в селекційному процесі як вихідний матеріал при створенні 

стійких сортів.  

В умовах Західного Лісостепу України найбільш поширеною хворобою 

льону є антракноз, розвиток якого у 2019 р. становив 16,0−72,0%, у 2020 р. − 

20,0−54,0%. Досліджувані колекційні зразки, які уразилися антракнозом у фазі 

бутонізації, мали слабкий ступінь ураження (бал 1), у фазі початку ранньої 

жовтої стиглості − середній (бал 2) та сильний (бал 3). 

Класифікація колекційних зразків льону за стійкістю до антракнозу 

засвідчила, що відсоток стійких зразків за період 2019−2020 рр., відповідно, 

становив 15,4 і 28,8%. Найбільшу частку серед досліджуваних зразків у 2019 р. 

займали сприйнятливі зразки (59,6%), у 2020 р. – середньостійкі (65,4%). 

Стійкі колекційні зразки льону Байкал, Оріон, Luna, Рушничок, 

Опочецький кряж, Оршанський, Ірма, Кримський-250, Reina, Tammes T-17, 

Abissinian,   Jitka,   Хейя-14,   Хейя -15   та   гібриди  Св  / (Св  / 806/3/Св  /  Пр), 

 
© Ващишин О. А., Біловус Г. Я., Дорота Г. М., 2021 



ISSN 0130-8521. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2021. Вип. 70 (1) 

64 

 

 Св / (Св / 806/3 / Св / Пр) / (Св / 806/3), ЛД-147, Ком / 806/3, К-65, Лінія ЛЗУ-

5, Лінія ЛЗУ-3, Лінія ЛЗУ-2, Лінія ЛЗУ-4 рекомендовано для використання в 

селекційному процесі як вихідний матеріал при створенні стійких сортів. 

Ключові слова: льон, сорт, антракноз, стійкість, вихідний матеріал, 

селекційний процес. 
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Screening of resistancy of samples in collection of flax to anthracnosis in 

the conditions of the Western Forest-Steppe of Ukraine 

In recent years, flax crops in Ukraine occupy the lowest position in terms of 

area and volume of production among oilseeds. 

For prevention of flax loss from illnesses it is necessary to use the complex 

system of measures of plants' defence, that gives an opportunity to warn 

development of pathogens, decrease their harmfulness to economic not meaningful 

level. 
Creating varieties resistant to anthracnose is one way to increase the yield of 

flax, which is environmentally friendly and cost-effective, as it minimizes the use of 

fungicides. 

For creation of new varieties proof to illnesses an important value has a 

feedstock, that comes forward as a source both separate and to the complex of 

valuable signs and properties. 

The results of the study of the dynamics of development of anthracnosis in 

the conditions of the Western Forest-Steppe of Ukraine are presented. The influence 

of the stability of the variety and abiotic factors (air temperature and humidity) on 

the degree of flax disease is determined. Sustainable collectible samples are 

allocated, which are recommended for use in the selection process as a starting 

material when creating stable varieties. In the conditions of the Western Forest-

Steppe of Ukraine, the most common illness of flax is anthracnosis, whose 

development in 2019 was 16.0−72.0%, in 2020 – 20.0−54.0%. All investigated 

collectible samples were attacked by anthracnosis in the phase of budding and had a 

weak degree of lesions (point 1), in the phase of early yellow ripeness − average 

(point 2) and strong (point 3). 

The classification of collectible samples in resistance to anthracnosis showed 

that the percentage of stable samples for the period of 2019−2020 was respectively 

15.4 and 28.8%. The largest share among the studied samples in 2019 were 

susceptible samples (59.6%), in 2020 − medium-stable (65.4%). 

Resistant collection samples of flax Baikal, Orion, Luna, Rushnychok, 

Opochetskyi kriazh, Orshanskyi, Irma, Krymskyi-250, Reina, Tammes T-17, 

Abissinian, Jitka, Kheiia-14, Kheiia-15 ta hibrydy Sv / (Sv / 806/3/Sv / Pr), Sv / (Sv 

/ 806/3 / Sv / Pr) / (Sv / 806/3), LD-147, Kom / 806/3, K-65, Liniia LZU-5, Liniia 

LZU-3, Liniia LZU-2, Liniia LZU-4 recommended for use in the selection process 

as a source material when creating stable varieties. 

Key words: flax, variety, anthracosis, resistance, source material, selection 

process. 
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Вступ. Світове сільське господарство в останні десятиліття 

послідовно розвивається в бік застосування екологічних технологій, 

скорочення або відмови від використання пестицидів, що пов’язано з 

боротьбою проти хвороб рослин насамперед шляхом створення 

стійких сортів. 

Селекція рослин – важливий спосіб підвищення продуктивності 

рослинництва. Для планомірної селекції на імунітет до хвороб і 

шкідників необхідна детальна інформація про потенційних донорів, 

яка показує характер спадковості й особливості появи ознаки 

стійкості. Тривалість стійкості сорту залежить як від біології патогену 

й активності еволюції в його популяціях, так і від закладених у 

рослинах механізмів стійкості. Імунологи всього світу вже давно 

приділяють увагу проблемі підтримання стійкості сортів і гібридів.  

Льон-довгунець є основною прядильною культурою західних 

регіонів України, в стеблах якої міститься 25−31% волокна з 

найціннішими технологічними властивостями [4, 7, 26]. 

В останні роки посіви льону в Україні посідають найнижчі 

позиції за площами та обсягами виробництва серед культур. У 

загальній структурі посівів льону-довгунцю належить 0,02%. На 

початку 1990-х рр. Україна виробляла 15% світових обсягів 

льоноволокна, а нині спостерігається тенденція до стрімкого зниження 

показників розвитку галузі льонарства, що негативно впливає на 

внутрішній ринок її продукції [12, 23, 24]. 

На загальному фоні занепаду виробництва льону-довгунцю 

відбувається нарощування експорту його товарного насіння, 

популяризація виробів із лляних тканин, розширення асортименту 

споживчих продуктів із нього. Через високу ринкову ціну насіння 

льону є предметом експорту, але в останні роки змінюється 

співвідношення в напрямах його споживання та повільними темпами 

зростає внутрішній попит на лляну олію, насіння, льоноволокно. 

Особливою перевагою льону як товару на аграрному ринку є його 

безвідхідність, яка створює перспективи для його відродження в 

Україні [12, 13, 15, 16, 20]. 

В умовах Західного регіону України найбільш поширеною 

хворобою льону-довгунцю є антракноз, прояв і розвиток якого 

значною мірою залежить від метеорологічних умов вегетаційного 

періоду та стійкості сорту [6, 31].  

Оптимальні умови для розвитку збудника антракнозу – відносна 

вологість 60−90% та температура повітря 16−19°С, але зараження 

рослин відбувається за температури вище 9°С [1]. 
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При ураженні льону антракнозом недобір волокна може сягати 

35%, а насіння, отримане від рослин, які були на 80% і більше уражені 

антракнозом, має низьку схожість [1, 24]. 

Для запобігання втратам урожаю льону від хвороб необхідно 

використовувати стійкі сорти. Напрям селекції на стійкість до хвороб є 

однією з найголовніших проблем сучасності. Незважаючи на вагомі 

досягнення в цьому напрямі, спостерігається втрата сортами стійкості 

й значне поширення епіфітотій. Це відбувається внаслідок зміни 

вірулентності патогенів у певному регіоні (поява нових, агресивніших 

рас, штамів) та подолання ними генетичних систем захисту культури 

[8, 13, 15, 20]. 

Для створення нових стійких до хвороб сортів важливе значення 

має вихідний матеріал, який слугує джерелом як окремих, так і 

комплексу цінних ознак і властивостей [11, 31]. 

Результативність селекції на імунітет у багатьох випадках 

залежить від наявності в селекціонера добре вивченого вихідного 

матеріалу, науково обґрунтованого підходу до його використання та 

регулярного моніторингу патогенного комплексу збудника. 

Здебільшого оцінювання за стійкістю до хвороб проводять на рівні 

популяцій, оскільки для селекційної практики найціннішим є матеріал, 

стійкий не до окремих рас, а загалом до всієї популяції гриба [1, 25]. 

Поява й розмноження нових рас патогенів призводять до втрати 

сортами стійкості. Накопичений досвід свідчить, що селекцію на 

стійкість можна вести, враховуючи еволюційні закономірності 

мінливості патогенів і рослин. Планомірне створення стійких форм 

рослин, а також тривале зберігання стійкості мають ґрунтуватися на 

використанні досягнень імунології.  

Для ефективного ведення селекції необхідне поєднання в сортах 

та гібридах сільськогосподарських культур різних типів стійкості до 

патогенів. Стійкість рослин визначається комплексом імунних 

механізмів, які пригнічують розвиток патогену й захищають рослину.  

При оцінюванні стійкості рослин до збудників хвороб необхідно 

враховувати, що результати ураження залежать не тільки від факторів 

стійкості рослин, а й від стану популяції патогену та умов середовища 

[1, 8]. 

Метою наших досліджень було вивчення та виявлення стійких 

до антракнозу сортів та гібридів льону в колекційному розсаднику, які 

будуть використані як вихідний матеріал у селекційному процесі при 

створенні стійких сортів. 
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Матеріали і методи. У 2019−2020 рр. проведено дослідження з 

вивчення стійкості колекційних зразків льону до антракнозу та впливу 

абіотичних чинників на прояв і розвиток хвороби в умовах Західного 

Лісостепу України. 

Експериментальну роботу виконано в колекційному розсаднику 

відділу рослинництва Інституту сільського господарства Карпатського 

регіону НААН згідно з методичними рекомендаціями [4, 17−19, 22]. 

У 2019−2020 рр. проведено імунологічний моніторинг стійкості 

до антракнозу колекційних зразків, для порівняння ураження 

антракнозом використовували сорт-стандарт Зоря-87 (St). 

Ступінь ураження льону антракнозом визначали згідно з 

методичними рекомендаціями [17, 18] за шкалами. 

Шкала оцінки ураження льону антракнозом: 

а) фаза сходів: 

0 – здорові рослини; 

1 – слабкий ступінь – дуже малі плями на одній або двох 

сім’ядолях, оранжеві штрихи й малопомітні плями на стеблах і 

коренях; 

2 – середній ступінь – великі плями або відмирання однієї 

сім’ядолі. Добре виражені оранжеві плями на коренях і стеблах; 

3 – сильний ступінь – відмирання двох сім’ядоль або точки 

росту. Найбільша перетяжка на головному корені – не вище 

розгалуження основної маси коренів; 

4 – дуже сильний ступінь – перетяжки різної величини на 

підсім’ядольному коліні, стеблі або головному корені вище основної 

маси кореня. Загибель рослин; 

б) перед збиранням: 

0 – здорові рослини; 

1 – слабкий ступінь – коричнево-бурі плями на листочках або 

декілька плям на стеблі; 

2 – середній ступінь – суцільні глибокі плями-заглибини на 

нижній частині стебла, дрібна плямистість до половини стебла або 

суцільне побуріння нижньої частини стебла; 

3 – сильний ступінь – мармурова плямистість по всьому стеблу, 

яка займає не менше 2/3 частини стебла, або суцільне побуріння не 

менше половини стебла; 

4 – дуже сильний ступінь – суцільне побуріння стебла. 

Класифікацію сортів і гібридів льону за ступенем стійкості до 

антракнозу визначали за показником ступеня розвитку хвороби: 
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розвиток хвороби до 30% – стійкі, 31−50% – середньостійкі, понад 

51% – сприйнятливі [27]. 

Результати та обговорення. Дослідження з вивчення ураження 

льону антракнозом засвідчило, що інтенсивність розвитку 

захворювання та швидкість поширення залежать від стійкості сорту та 

абіотичних чинників вегетаційного періоду. 

Погодні умови вегетаційного періоду 2019 р. були 

нерівнозначні, суттєво відрізнялися по декадах за температурним 

режимом, кількістю та періодичністю опадів. 
Травень характеризувався великою кількістю опадів, яка 

перевищувала норму в трьох декадах місяця, відповідно, на 12,7; 49,1; 

22,8 мм, температура повітря в першій декаді була нижча за норму на 

2,1°С, другій і третій декадах – вища за норму, відповідно, на 0,9 і 

2,2°С. 

Червень був теплим, температура повітря перевищувала норму в 

усіх декадах місяця, відповідно, на 4,6; 6,9; 3,4°С, кількість опадів була 

різною: в першій декаді за норми 30 мм опадів не випало, в другій 

декаді їх було на 1,8 мм більше за норму, в третій − на 18,3 мм менше 

за норму (рис. 1, 2). 
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Рис. 1. Температура повітря за квітень – липень відносно 

багаторічної, °С (2019−2020) 
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Рис. 2. Кількість опадів за квітень – липень відносно багаторічної, 

мм (2019−2020) 

 

В липні температура повітря в першій і третій декадах була 

вищою за норму, відповідно, на 0,9 і 3,1°С, в другій − нижчою за 

норму на 1,6°С; кількість опадів була меншою за норму в першій і 

другій декадах на 9,9 і 24,0 мм та більшою за норму в третій декаді на 

13,1 мм (див. рис. 1, 2). 

У фазі сходів ураження льону антракнозом в колекційному 

розсаднику було в межах 0−1,0%, у фазі бутонізації − 3,0–18,0%, у фазі 

початку ранньої жовтої стиглості – 16,0−72,0% (рис. 3). 



ISSN 0130-8521. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2021. Вип. 70 (1) 

70 

 

0

20

40

60

80

2019 2020

У
р

а
ж

е
н

н
я
 х

в
о

р
о

б
о

ю
, 

%

Роки

Фаза сходів

Фаза бутонізації

Фаза початку ранньої жовтої стиглості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Ураження льону антракнозом в колекційному розсаднику, 

% (2019−2020) 

 

У фазі початку ранньої жовтої стиглості антракнозом найменше 

уразилися сортозразки Байкал (22,0%), Оріон (19,0%), Luna (27,0%), 

Рушничок (23,0%) та гібриди Лінія ЛЗУ-5 (16,0%), Лінія ЛЗУ-3 

(18,0%), Лінія ЛЗУ-2 (25,0%), Лінія ЛЗУ-4 (28,0%).  

Класифікація колекційних зразків за стійкістю до антракнозу 

виявила, що у 2019 р. стійких сортозразків було 15,4%. Найбільшу 

частку серед досліджуваних зразків займали сприйнятливі (59,6%). 

Частка середньостійких зразків – 25,0% (рис. 4). 
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Рис. 4. Класифікація колекційних зразків за стійкістю  

до антракнозу (2019−2020) 

 

Метеорологічні умови вегетаційного періоду 2020 р. були 

різними: температура повітря суттєво відрізнялася по декадах, 

кількість опадів була нерівномірною. 

Травень характеризувався температурою повітря, вищою за 

норму в усіх декадах місяця на 0,9; 2,6; 2,6°С, та великою кількістю 

опадів, яка перевищувала норму в трьох декадах місяця, відповідно, на 

8,5; 7,6; 24,2 мм. 

Температура повітря в червні перевищувала норму в усіх 

декадах місяця, відповідно, на 0,1; 3,4; 2,8°С. Кількість опадів була 

різною: в першій і другій декадах – більша за норму на 3,2 і 4,9 мм, в 

третій − менша за норму на 2,7 мм. Такі погодні умови сприяли 

розвитку антракнозу на льоні, який у колекційному розсаднику у фазі 

сходів становив 0–2,0%. У фазі бутонізації всі досліджувані 

сортозразки льону уразилися антракнозом, розвиток хвороби 

коливався від 3,0 до 14,0%. 

Метеорологічні умови липня характеризувалися температурою 

повітря, вищою за норму в першій і другій декадах, відповідно, на 2,7 і 

2,1 С, в третій декаді − меншою за норму на 0,6°С. Кількість опадів 

перевищувала норму в першій декаді на 10,9 мм, в другій і третій була 

меншою за норму на 6,7 і 34,3 мм. Сприятливі метеорологічні умови 

спричинили ураження сортів льону антракнозом у фазі початку 



ISSN 0130-8521. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2021. Вип. 70 (1) 

72 

 

ранньої жовтої стиглості, розвиток якого сягнув 20,0−54,0% (див. 

рис. 3). 

За класифікацією колекційних зразків за стійкістю до 

антракнозу, у 2020 р. частка стійких зразків становила 28,8%. 

Найбільшу частку серед досліджуваних зразків займали середньостійкі 

– 65,4%, частка сприйнятливих зразків – 5,8% (див. рис. 4). 

За вегетаційний період 2020 р. в колекційному розсаднику 

стійкими до антракнозу виявилися сорти Опочецький кряж 

(2,0−20,0%), Оршанський (1,0−30,0%), Ірма (0−20,0%), Кримський-250 

(0−28,0%), Reina (0−23,0%), Tammes T-17 (0−28,0%), Abissinian 

(1,0−23,0%), Jitka (0−30,0%), Хейя-14 (2,0−26,0%), Хейя-15 

(1,0−27,0%) та гібриди Св / (Св / 806/3/Св / Пр) (2,0−28,0%), Св / (Св / 

806/3 / Св / Пр) / (Св / 806/3) (0−25,0%), ЛД-147 (0−22,0%), Ком / 806/3 

(1,0−23,0%), К-65 (0−24,0%). 

Висновки. В умовах Західного Лісостепу України найбільш 

поширеною хворобою льону за період 2019−2020 рр. був антракноз, 

розвиток якого у 2019 р. досяг 72,0%. 

За досліджуваний період 2019−2020 рр. частка стійких 

колекційних зразків до антракнозу становила: у 2019 р. − 15,4%, у  

2020 р. − 28,8%. 

Найбільша частка серед досліджуваних колекційних зразків у 

2019 р. належала сприйнятливим зразкам (59,6%), у 2020 р. − 

середньостійким (65,4%). 

Стійкі колекційні зразки льону Байкал, Оріон, Luna, Рушничок, 

Опочецький кряж, Оршанський, Ірма, Кримський-250, Reina, Tammes 

T-17, Abissinian, Jitka, Хейя-14, Хейя-15 та гібриди Св / (Св / 806/3/Св / 

Пр), Св / (Св / 806/3 / Св / Пр) / (Св / 806/3), ЛД-147, Ком / 806/3, К-65, 

Лінія ЛЗУ-5, Лінія ЛЗУ-3, Лінія ЛЗУ-2, Лінія ЛЗУ-4 рекомендовано 

для використання в селекційному процесі як вихідний матеріал при 

створенні стійких сортів. 
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