
Історія селекції і культури  
Упродовж XIX сторіччя щець вирощували в державних ботанічних садах та 

садівники-аматори як декоративну та плодову рослину, але дрібні кислі плоди 
й сильно колючі гілки обмежували його поширення в культурі й не додавали 
популярності. На початку ХХ сторіччя в Україні його висаджували як 
фітомеліоративну рослину. 

У першій половині ХХ сторіччі поблизу Байкалу серед дикорослих заростей 
знайшли солодкоплоду форму обліпихи. Потім в Іркутському опорному пункті 
та Мінусинському дослідному полі дібрали кращі форми, яким навіть надали 
сортові назви. Але справжня історія сортової культури розпочалася тільки після 
того, як в Алтайській дослідній станції садівництва (нині НДІ садівництва Сибіру) 
у 1934–1935 рр. Михайло Лисавенко посіяв різні форми місцевої катунської 
обліпихи. У 1950-х роках Живко Гатін з-поміж цих сіянців дібрав ‘Золотой 
Початок’, ‘Дар Катуни’, ‘Новость Алтая’, а наприкінці 1950-х він разом з 
Єлизаветою Пантелєєвою виділив ще два сорти ‘Витаминная’ і ‘Масличная’. Ці 
п'ять сортів у 1960 р. було районовано по Алтайському краю, що започаткувало 
промислову культуру обліпихи. Для наступної селекційної роботи важливе 
значення мав сорт ‘Щербинка 1’, дібраний Іваном Єлісєєвим у Ніжегородській 
сільськогосподарській академії з рослин тункінської популяції саянської 
обліпихи (Республіка Бурятія, РФ), який застосовано в гібридизації з алтайською 
обліпихою для створення сучасного великоплодого сортименту. Цінне 
селекційне значення мав гібридогенний матеріал Ботанічного саду МДУ, що 
походив Санкт-Петербурзького ботанічного саду і поєднував ознаки алтайської 
та балтійської обліпихи. Наразі в Російській Федерації створено понад сотню 
сортів обліпихи. Успішна селекційна робота проводиться в Латвії, Китаї, 
Німеччині, Румунії, Україні та інших країнах світу. 

Уперше в Україні обліпиху районували в 1988 р. Це були сорти російської 
селекції ‘Новость Алтая’, ‘Превосходная’, ‘Чуйская’. Пізніше зареєстрували сорти 
‘Обильная’, ‘Владимирка’, ‘Трофимовская’, ‘Янтарная’. Форми з природних 
популяцій у гирлі Дунаю, дібрані співробітниками Національного ботанічного 
саду ім. М.М.Гришка, не було доведено до сортів. Перші сорти вітчизняної 
селекції ‘Київський янтар’, ‘Либідь’ і ‘Солодка жінка’ занесено до Державного 
реєстру сортів рослин України у 2000 р.  

Переважна більшість сортів обліпихи, що культивуються в Україні мають 
складне походження від різних підвидів та географічних рас щеця 
жостероподібного: підвиди жостероподібний, карпатський, монгольський та 
гібриди жостероподібного і монгольського. Обліпиха насіннєвого походження 
поширена у фітомеліоративних насадженнях. 

Обліпиха є цінною плодовою і лікарською рослиною, культура якої набула 
світового значення. Культурний ареал обліпихи поширився на країни Європи, 
Східної та Південної Азії, Північної і Південної Америки. Площа обліпихових 
насаджень в Китаї перевищує 1,5 млн. га. Найбільше плодів обліпихи збирають 
у Китаї та Росії, відповідно, 35 і 5 тис. т. 

 



"Подільські саджанці" є єдиним в Україні розповсюджувачем ‘Орендж 

Революшн’ 

УВАГА! 
ТОВ "Подільські саджанці" є єдиним в Україні офіційним розповсюджувачем 

сорту обліпихи ‘Орендж Революшн’. 
 

Неліцензоване вирощування і продаж живців та саджанців порушує статтю 
177 Кримінального Кодексу України і карається штрафом від 200 до 3000 
неоподаткованих мінімумів доходів або виправними роботами на строк до 
двох років, або позбавленням волі на строк до шести років, з конфіскацією 
відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально 
використовувались для її виготовлення. 

 


