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Вхід до ботанічного саду м. Лубни
початок ХХ сторіччя

З моменту заснування у 1916 році Дослідна
станція лікарських рослин існувала за
рахунок підтримки Полтавського
губернського земства та Департаменту
землеробства Росії.
Її розміщення під Лубнами було пов’язане
як зі сприятливими ґрунтово-кліматичними
умовами, так і з історичним підґрунтям –
традиціями збору та вирощування
лікарських рослин, розташуванням в Лубнах
в 1709 році петровських «запасних аптек» і
«аптекарських городів» для постачання ліків
царській армії, створення у ХІХ сторіччі
«вільних аптек» з аптекарськими садами на
заміну «казенних», тощо.

Про збір і збут
сировини
початок ХХ
сторіччя

Ідея створення
дослідної станції
належала ентузіасту,
агроному Петру
Івановичу Гавсевичу,
ініціативу якого
підтримав професор
агрономії
Імператорського
Харківського
університету Анастасій
Єгорович Зайкевич.

Петро Іванович Гавсевич

За рік роботи у 1917 році установи
був складений і опублікований
звіт, який є офіційним свідченням
започаткування системного
наукового вивчення лікарських
рослин та початок діяльності
спеціалізованої наукової установи
з лікарського рослинництва.

В справу примноження здобутків установи свою енергію і талант
керівника вклала ціла плеяда видатних особистостей. Від дня
заснування і до сьогодні установу очолювали 23 керівники.
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1916-1919 рр. – завідувач Гавсевич Петро Іванович
1920 р. – в.о. директора Львов Микола Олександрович
1921-1929 рр. – директор Львов Микола Олександрович
1929-1931 рр. – в.о. директора, Хайкін І.А.
1931-1932 рр. – адміністратор, а згодом директор Кривенко М.Д.
1933-1937 рр. директор Яров Леонід Матвійович
1937 р. – директор Губський І.І.
1937 р. – грудень директор Ласький ……Іванович
1938-1939 рр. – директор Закордонець Антон Іванович
1939-1941 рр. – директор Попов А.І.
1941р. – директор Мишалов Марк Васильович
1941-1943 рр. – директор Целик Василий Захарович
1943 р. – комендант Трауберг (Треутлер)
1943-1944 рр. – в.о. директора Ніколаєв Олександр Григорович
1944-1952 рр. – директор Романенко С.С.
1952-1974 рр. – директор Філіпов Олександр Іванович
1974-1981 рр. – директор Пакалн Дайлоніс Альфредович
1981 р. – в.о. директора Сапа Микола Павлович
1981-1992 рр. – директор Бабіч Анатолій Михайлович
1992-1998 рр. – директор Горбань Анатолій Тимофійович
1998-2005 рр. – директор Горлачова Світлана Степанівна
2005-2012 рр. – директор Рак Вячеслав Васильович
2012 до тепер – директор Устименко Олексій Васильович

Протягом понад 100-років колективом Дослідної станції лікарських рослин
здійснюються комплексні наукові дослідження з ресурсознавства,
інтродукції, селекції, насінництва, насіннєзнавства, механізації, агрохімії,
рослинництва та фітохімії. За час діяльності установи:

у напрямі селекції та насінництва:
селекційна робота проведена з 79 видами лікарських рослин;
створено 64 сорти;
внесено до реєстру сортів рослин придатних до поширення в Україні на 2020 рік 31 сорт селекції
ДСЛР ІАП НААН;
•
у Державному сортовипробуванні – 2 новостворених сорти:
Марени красильної СТРУМИНКА;
Нагідок лікарських БЕРЕЗОТІЦЬКА СОНЯЧНА;
На етапі передачі до Державного сортовипробування нові сорти:
Козлятнику лікарського ЧАРОДІЙ;
Собачої кропиви п’ятилопатевої ОКСАМИТОВА;
Чорнушки дамаської БЕРЕГИНЯ;
Амі зубної ДЕБЮТ.
•
розроблено системи насінництва для 25 видів;
•
•
•

ЧАРОДІЙ

БЕРЕГИНЯ

ДЕБЮТ

Розроблені та набули чинності стандарти, зокрема:
«Насіння лікарських культур (беладонна, валеріана
лікарська, вовчуг польовий)».
беладонна

валеріана лікарська

вовчуг польовий

Підготовлені та подані до розгляду остаточні редакції стандартів:
«Насіння лікарських культур. Методи аналізування схожості»;
«Насіння лікарських культур. Методи відбирання, приймання і готування проб»;
«Насіння лікарських культур. Методи аналізування чистоти та вмісту насіння
інших рослин»;
Сортовий ресурс установи з успіхом представлений на полігоні Виставковоінноваційного центру Національної академії
аграрних наук України (с.
Ксаверівка друга Васильківського р-ну, Київської області), де представлено 37
сортів 30 видів.
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у напрямі технології вирощування лікарських рослин:
•
•
•
•
•
•

•
•

технології вирощування та технологічні карти для 100 видів рослин
місцевої флори та інтродуцентів;
системи удобрення для 60 видів;
захист посівів від шкідників хвороб та бур’янів для 58 видів;
режими висушування сировини для 52 видів;
механізація процесів вирощування, збирання та післязбиральної
доробки для 10 видів;
удосконалені технологічні процеси вирощування лікарських рослин з
урахуванням вимог GACP та інших міжнародних стандартів для 11 видів
лікарських культур;
в 2011 році відкрито полігон із застосування краплинного зрошення при
вирощуванні лікарських культур
отримано Патент на корисну модель: Спосіб вирощування валеріани
лікарської за краплинного зрошення 2016;

у еколого-ботанічному напрямі вивчення лікарських рослин:
• вивчено екологічні особливості та проведено інтродукцію – 165 видів,
•
•
•
•

•
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рекомендовано до вирощування у відкритому ґрунті - 96 видів;
оцінено сировинний потенціал та проведено картування масивів – 52 видів;
визначено режими невиснажливого використання та терміни відтворення
ценопопуляцій – 27 видів;
розроблено інструкцій зі збору сировини для 29 видів;
Колекція лікарських рослин установи налічує 395 таксонів і є частиною
Національного надбання України, а гербарій дослідної станції входить до складу
Національного гербарію України та внесений до Європейської бази гербарних
фондів, як малий спеціалізований гербарій;
на базі ботанічного розсаднику формується колекція рідкісних та зникаючих
лікарських рослин для збереження цінного генофонду та подальшої репатріації;
дендрологічний парк місцевого значення “Лікарський сад” входить до об’єктів ПЗФ
України;

у фітохімічному напрямі:
•
•
•
•
•
•
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зібрано відомості про застосування 550 видів рослин у народній медицині, що дозволило
рекомендувати понад 80 видів для фармакологічного вивчення;
розроблено 14 фармакопейних статей на лікарську рослинну сировину, які включені до
ДФ України;
Розроблено, удосконалено і рекомендовано для використання понад 70 методик
аналізування лікарської рослинної сировини на вміст біологічно-активних речовин;
виділено 395 індивідуальних хімічних речовин із лікарської рослинної сировини;
підготовлена та передана споживачам НТД на сировину і фітопрепарати - 32
найменувань;
розроблено 21 найменування ТУ У 15.8-00482312-001:2006 “Дієтичні добавки. Фіточаї ”
лікувального і оздоровчого спрямування;
одержані патенти на фітозбори – «Фітовет», «Фітонорм» та молочнокислий продукт з
додаванням екстрактів лікарських рослин – «Дивосил»;

За період з 1916 по 2020 рр. співробітниками дослідної станції опубліковано
понад 2000 наукових праць, в тому числі монографії, збірники, методичні
рекомендації, посібники та інструкції:

•
•
•
•
•
•
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„Лекарственное растениеводство в условиях Украины”. – 1985 р.,
„Проблеми лікарського рослинництва” – 1996 р.,
„Лекарственные растения: вековой опыт изучения и возделывания”, 2004 р
„М’ята перцева (селекція і насінництво)”, - 2004 р.
«Належна практика культивування і збору лікарських рослин (GACP) як
гарантія якості лікарської рослинної сировини і препаратів на її основі»,
2013 р.
«Лікарські рослини:селекція та насінництво», 2013 р.
Належна практика культивування і збору лікарських рослин (GACP) як
гарантія якості лікарської рослинної сировини і препаратів на її основі»,
– друге видання виправлене і доповнене, 2018 р.

Колективом бібліотекарів і Вчених секретарів установи підготовлено та
видано бібліографічний покажчик наукових праць співробітників
Дослідної станції лікарських рослин за період з 1916 по 2016 роки.

Для обміну досвідом з колегами науковцями та виробничниками
регулярно проводяться наради, семінари, круглі столи, дні поля та
конференції, так зокрема через рік проводяться:
•

•

Всеукраїнська
науково-практична
конференція
молодих
вчених
«Перспективні напрями наукових досліджень лікарських та ефіроолійних
культур» - з 2013 року
Міжнародна наукова конференція «Лікарські рослини: Традиції та
перспективи досліджень» з 2006 року

•

щороку проводиться:

•

Міжнародна
науково-практична
інтернет
конференція
«Лікарське
рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій» з 2011 року

• Фундаментальні дослідження:
•

розроблення методологічних основ формування колекцій генетичних ресурсів лікарських,
ефіроолійних і декоративних рослин для створення вихідних форм і сортів різноманітного
технологічного спрямування;

•

встановлення

закономірності

водного

обміну,

водоспоживання

та

формування

продуктивності лікарських рослин в умовах зрошення.

• Прикладні дослідження:
•

наукове забезпечення розвитку галузі лікарське рослинництво;

•

створення сировинної бази

лікарських рослин для лікувальних препаратів шляхом

розроблення екологічно безпечних технологій вирощування;
•

створення високопродуктивних сортів лікарських рослин;

•

ведення первинного насінництва та розсадництва лікарських рослин;

•

розроблення основ раціонального використання природних ресурсів;

•

розроблення нормативно аналітичної документації на сировину та лікарські засоби.

Сьогодні над виконанням завдань пріоритетних напрямів у наукових досліджень та
вирішенням нагальних проблем галузі трудяться 36 наукових і технічних працівників,
з яких 12 науковці, 7 з яких мають вчену ступінь кандидатів наук.
Колектив Дослідної станції лікарських рослин виконує 7 завдань прикладного і
фундаментального характеру, які входять до 3-х Програм наукових досліджень
Національної академії аграрних наук:
•
ПНД 24 «Генофонд рослин»

•

24.01.01.14.Ф. Розробити методологічні основи формування колекцій генетичних
ресурсів лікарських, ефіроолійних і декоративних рослин для створення вихідних форм і
сортів різноманітного технологічного спрямування

•

ПНД 26 «Ефіроолійні, лікарські і ароматичні рослини»

•

26.00.01.07.П. Створити сорти ефіроолійних і лікарських рослин технічного та
фармацевтичного напрямів використання з високим потенціалом продуктивності
26.00.02.01.П. Розробити елементи інтенсивних технологій вирощування лікарських
рослин згідно вимог GACP
26.00.02.02.П. Розробити технологію і регламент збереження якості лікарської сировини
26.00.02.04.П. Встановити вплив екологічних умов на якість насіння нових сортів
лікарських і ефіроолійних культур
26.00.02.05.П. Провести оцінку колекції роду Artemisia та розробити рекомендації щодо
введення в культуру 2-х перспективних зразків з високим вмістом біологічно-активних
речовин (БАР)

•
•
•
•

•

ПНД 45 «Зрошувальне землеробство»

•

45.00.01.01.Ф Встановити закономірності водного обміну, водоспоживання та

формування продуктивності лікарських рослин в умовах зрошення

•

ПРИОРИТЕТНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ:

•

розроблення технологічних регламентів вирощування лікарських рослин згідно вимог
Належної практики культивування і збору лікарської рослинної сировини (GACP);
вивчення закономірностей водоспоживання лікарських рослин та удосконалення
технологій краплинного зрошення лікарських рослин.
розроблення систем мікроелементного живлення лікарських рослин та біологічного
захисту;
розроблення агротехнічних методів підвищення якості лікарської рослинної
сировини;
удосконалення та розроблення методик з визначення якості лікарської рослинної
сировини;
розроблення технологій розсадного способу вирощування лікарських рослин;
розроблення методів оптимізації селекційного процесу;
створення сортів лікарських рослин багатовекторного напрямку продуктивності;
випробування нових сортів та підтримуюче насінництво сортів;
вивчення, ідентифікація та прогнозування біологічних властивостей насіння
лікарських рослин та удосконалення методів відтворення цінних видів лікарських
рослин;
інтродукція, акліматизація та географічне випробування лікарських рослин;
формування колекції генофонду та польових колекцій вихідного матеріалу для
селекційного процесу;
розроблення та удосконалення методів оздоровлення садивного матеріалу тощо.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Дякуємо за увагу!

