


Дану доповідь хотілось би розпочати з ось цієї фотографії.

Шановні колеги, леді та джентльмени!

Це фото зі статті ESF Renewable Energy Environmental Benefits, яку

написали два відомих вчених Justin P. Heavey та Timothy A. Volk.

Викладачі State University of New York College of Environmental Science

and Forestry.

На наш погляд, в світі вже залишилось дуже мало людей, яких не

турбує екологічний стан сучасного світу та глобальне потепління.

Альтернативна енергетика та відновлювальні джерела енергії – це

та значна частина вкладу в екологічну стабільність світу, яку ми з вами,

як фахівці, в змозі внести. На цьому фото ви бачите гармонійний

біотичний вплив на біоценоз плантації енергетичної верби, де

гніздяться птахи, як ось це сімейство омелюхів (свиристелей).
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Мета – підібрати найбільш придатні культивари верби енергетичної, та розробити науково-обґрунтовані

рекомендації зі створення та експлуатації енергетичних плантацій в усіх регіонах України.

Завдання – для досягнення поставленої мети передбачається вирішити наступні питання:

 відібрати перспективні види та культивари рослин з огляду доцільності їх інсталяції та подальшого

розведення в досліджуваних районах з урахуванням складу ґрунту;

 визначити вплив на ріст і продуктивність плантаційних насаджень типу лісорослинних умов та

застосованих агротехнічних заходів;

 розробити технології створення та вирощування плантацій енергетичних верб.

Кінцева мета проекту – Ви і Україна – незалежні від закордонного палива.
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Ми хочемо залучити Вас до апробації українських сортів енергетичних верб, щоб в подальшому провести

селекцію цих культиварів по областях, районах та містечках, з урахуванням складу ґрунтів; тобто де який сорт

чи культивар буде показувати найкращий та найшвидший приріст.

Потім найкращі сорти будемо розмножувати та засаджувати вільні маргінальні землі «новим лісом»,

який можна буде зрізати кожні три роки.

Ідея полягає в тому, що ми БЕЗКОШТОВНО надаємо фермерам саджанці енергетичної верби, щоб

вони могли висадити по 10 соток землі різними сортами та культиварами наших верб. Ми надаємо всю

інформацію щодо посадки саджанців, догляду тощо. З часом саджанці, які підросли, власники землі зможуть

розмножувати на своїх полях надалі. Ми будемо укладати договори з людьми, які виявлять бажання

приймати участь у проекті, для отримання достовірних даних, необхідно буде робити заміри росту верби

щомісяця, спостерігати за вербою.
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В Україні існує посадковий матеріал енергетичних верб. Але 90% цього матеріалу із за кордону і його

розмноження чи перепродаж заборонена, якщо ви навіть купили у них на 1 га посадкового матеріалу, самі

розмножили його на більші площі Ви не зможете.

Ми - ТОВ «Енергетична верба» (www.energy-salix.com) 6 років займаємось вирощуванням Українських

сортів енергетичних верб. Наразі врожайність на 20-40% нижча від деяких закордонних елітних сортів. Але це

питання часу!

Так як селекцією та підготовкою матеріалу для вас ми займаємося самотужки, ми звертаємося саме до

ВАС з пропозицією підтримати проект, який допоможе вам отримувати значні прибутки з ваших маргінальних

земель, де сьогодні росте бур’ян.
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Ділянку площею 10 соток, підготувати під

посадку верби, як під звичайні

сільськогосподарські культури.

 Згідно інструкції виконувати догляд.

Кожен місяць з квітня по вересень робити

контрольні заміри.
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Введення в обіг земель, які деякий час не були в обробітку, вимагають більшої кількості операцій, та є

більш затратними.

Такі ділянки оцінюються на предмет самосіву, ступеня забур’яненості, мікрорельєфу.

ЗЕМЛІ, ЯКІ НЕ ОБРОБЛЯЛИСЯ
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Висадивши на дослідній ділянці 10-20 різних культиварів верби, за рік ми відберемо 2-6 культивари, які

краще будуть рости саме на цих землях.

Після цього ми збільшимо площі посадки тих культиварів, які себе краще зарекомендували в даному

районі.

В подальшому місцеві фермери будуть висаджувати в промислових цілях найкращі сорти саме для цього

регіону.

Нам потрібно 20-30 господарств у вашій області, хто погодиться на даний науково-дослідницький проект з

подальшим переходом до виробничих площ і отримання значних прибутків з альтернативної енергетики.

Якщо засаджені вербою площі будуть збільшуватися до промислових, ми будемо допомагати власникам

збирати врожай, переробляти сировину у щепу, брати в оренду котельні та переводити їх на роботу на

біомасі.
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 Адаптована до широкого спектру умов – росте на маргінальних сільськогосподарських землях.

 Легко розмножується вегетативним шляхом зі стовбурових живців.

 Швидкий темп зростання; виробляє біомаси деревини листяних порід в 10-15 разів швидше, ніж місцеві

ліси.

 Після кожного врожаю швидко відновлюється нова біомаса.

 Обмежене обслуговування між врожаями – в подальшому не потребує значних затрат, низька потреба в

мінеральних добривах.

 Властивості вербової тріски схожі на тріску лісових листяних порід.

 Стабільне джерело сировини та прогнозована собівартість.

 Має високо естетичне декоративне і ландшафтне значення.

 Верба є «вуглецево-нейтральним» джерелом палива, що означає відсутність додаткових викидів CO2.

 Вербові плантації можуть поліпшити біорізноманіття, зменшити забруднення навколишнього

середовища і забезпечити інші екологічні вигоди для місцевих екосистем.
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 1 млн. га землі в рік потенційно може продукувати 20 млн. тон вологої біомаси енергетичної верби.
 В перерахунку це складає 10 млн. тон сухої біомаси.
 1 тонна сухої біомаси верби заміщує 510 м3 природного газу.
 10 млн. тон х 510 м3 = 5,1 млрд. м3 природного газу.
 Для порівняння, в 2016/2017 рр. все населення України та бюджетні організації використали 7,88 млрд.
м3 природного газу.
 Тобто потенційно ми можемо замістити енергетичною вербою 65%.
 В перерахунку на гривню це 35 млрд. грн.

Маргінальних земель (піщані, перезволожені, 
заболочені, техногенно-порушені ґрунти та ін.): 
Земель які виходять з під с/г використання:
Річний приріст верби:
Цикл урожайності:
Потенціал заміщення:

5 млн. Га
1 млн. Га
20 т/Га
20-25 років
20 млрд м3 газу, що дорівнює 2/3 
газових потреб України

За даними державної служби України з питань геодезії, картографії
та кадастру:
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 Забезпечити теплову та енергетичну незалежність конкретного регіону за зниженими, мінімум на 30%,

тарифами за рахунок використання власної сировини (щепи верби)

 Створити нові робочі місця у регіонах та збільшити обіг коштів на місцевому рівні.

 Сплачувати податки локально.

 Забезпечити котельні місцевим паливом в незалежності від: вугілля та лісового фонду.

 Енергетична верба ефективно та швидко росте і значно покращує родючість ґрунту, відновлюючи його.

Ми націлені на довгострокові серйозні взаємовідносини і в результаті спільних зусиль, маємо надію

отримати гарні результати.

12



Номер
ділянки Місцезнаходження експериментальних ділянок

1 Київська обл., Обухівський р-н., смт. Козин

2 Київська обл., Броварський р-н., с. Гоголів

3 Вінницька обл., Жмеринський р-н., с. Леляки

4 Волинська обл., Любомльський р-н., с. Руда, с. Хворостів, с. ПІдгородне

5 Київська обл., Кагарлицьий р-н., с. Стрітівка

Таблиця 1. Місцезнаходження експериментальних ділянок
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Рис. 7. Трирічна плантація верби на 
колекційній ділянці смт. Козин, Київська обл.

ТЛУ – С3

Рис. 8. Чотирирічна плантація верби на 
колекційній ділянці смт. Козин, Київська обл.

ТЛУ – С3

Максимальні прирости 
чотирирічних окремих 

екземплярів 5,5 м

Максимальні прирости 
трирічних окремих 
екземплярів 5,35 м
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Рис. 9. Плантація верби в с. Стрітівка, Київська обл. (посадка - квітень 2018 р.)
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