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Вступ 

За останні десятиліття світове споживання енергоресурсів збільшилося з 1 

млрд. т. у 1900 р. до 14 млрд. т. умовного палива на рік в наш час. Найбільшу 

частку енергетичних ресурсів (86%) становлять викопні види палива – нафта, газ, 

вугілля та уран. За різними прогнозами, ресурсів нафти на планеті вистачить не 

більше як на 40—50 років; вугілля — близько 400 років. Катастрофічне 

зменшення нафти та газу, свідчить про те, що людство не має іншого вибору у 

забезпеченні своїх потреб в енергоресурсах, крім залучення нетрадиційних 

джерел енергії. 

Європейський Союз виступив з ініціативою прискорення розвитку 

нетрадиційних джерел енергії та прийняв низку обов'язкових до виконання 

рішень з цього питання. У зв’язку з цим, перед Україною нині гостро постало 

питання пошуку альтернативних джерел енергії, особливо зважаючи на 

тенденцію постійного збільшення в Україні вартості нафти і природного газу. З 

огляду на це, група українських учених розробила програму "Енергетична 

стратегія України на період до 2030 р. і подальшої перспективи", у якій 

передбачена частка біомаси в ЗСПЕ (загальне споживання первинних 

енергоносіїв) 7,8 % (6,3 млн т.у.п.) у 2020 р. і 12,6 % (9,2 млн т.у.п.) у 2030 р.».  

Основними складовими енергетичного потенціалу України є первинні 

агровідходи (солома, відходи виробництва кукурудзи на зерно і соняшника) та 

енергетичні культури (верба та тополя), вирощування яких у промислових 

масштабах активно розвивається в країні останніми роками. Загалом 

економічний потенціал відходів сільського господарства складає 12,2 млн. т 

у.п./рік, енергетичних культур – 10 млн. т у.п./рік. 

  



Таблиця 1.  

Енергетичний потенціал біомаси в Україні 

Вид біомаси Теоретичний 
потенціал, млн. т 

Економічний 
потенціал, млн. т у.п. 

Солома зернових культур 30,6 4,54 
Солома ріпаку 4,2 0,84 
Відходи виробництва кукурудзи на 
зерно (стебла, стрижні) 40,2 4,39 

Відходи виробництва соняшника 
(стебла, корзинки) 20,9 1,72 

Вторинні відходи с/г (лушпиння, 
жом) 20,9 0,69 

Деревна біомаса (дрова, порубкові 
залишки, відходи деревообробки) 4,6 1,97 

Біодизель (з ріпаку) - 0,47 
Біоетанол (з кукурудзи і цукрового 
буряка) - 0,99 

Біогаз з відходів та побічної продукції 
АПК 

1,6 млрд. м3 
метану (СН4) 0,97 

Біогаз з полігонів ТПВ 0,6 млрд. м3 CH4 0,26 
Біогаз зі стічних вод (промислових та 
комунальних) 1,0 млрд. м3 CH4 0,27 

Енергетичні культури: 
- верба, тополя, міскантус 
- кукурудза (біогаз) 

 
11,5 

3,3 млрд. м3 CH4 

 
6,28 
3,68 

Торф - 0,40 
Всього - 27,47 

 

Вирощування всіх енергетичних культур можна умовно розбити на 4 етапи: 

1) підготовка ґрунту; 2) безпосередньо вирощування (посадка, догляд за 

плантацією); 3) збір врожаю; 4) ліквідація плантації після закінчення строку її 

існування. Даний методичний посібник детально описує всі ці етапи на прикладі 

енергетичної верби. 

  



Розділ 1. Енергетична верба 

Енергетична верба – угрупування 

швидкорослих кущових верб, які 

дозволяють створювати 

високопродуктивні плантації з тривалим 

терміном існування. Верби даного типу 

представляють собою кущ або 

кущоподібне дерево висотою до 6-8 м. 

Зазвичай енергетична верба є 

густозростаючою, має велику кількість пагонів, якими досить легко 

розмножується. Культура характеризується високими показниками приросту по 

довжині – до 3-5 см на день, в середньому 1,5 м в рік. 

Деревина верби в порівнянні з більшістю інших деревних порід відносно 

легка. 

Насадження енергетичної верби залишаються продуктивними 20-25 років, 

а врожай протягом цього періоду можна збирати кожні 3 роки. Середній врожай 

верби становить 10-12 т сухої маси з га за рік. Найбільший врожай отримують на 

4-5 рік вирощування – 16-20 сух. т/га/рік. При особливо сприятливих умовах 

врожай може досягати 30-40 сух. т/га/рік. 

 Ступінь виснаження землі вербою в 3-5 разів нижче, ніж зерновими 

культурами, до того ж близько 60-80% поживних речовин повертаються в землю 

разом з опалим листям. 

  

Рис. 1.1. Плантація енергетичної верби 



Таблиця 2.  

Характеристики енергетичних культур відносно умов вирощування 

 

Позитивною властивістю верби є стійкість до морозів, шкідників і хвороб. 

Вона може рости на ґрунтах різного типу, на заболочених і непродуктивних 

(таких, що потребують рекультивації) землях. Звичайно, на землях низької якості 

культура зростає не так швидко як в сприятливих умовах, однак інтенсивному 

росту допомагає добре розвинена коренева система. 

 

 

Культура 
Температура, °С 

Потреба 
уводі 

Морозо 
стійкість 

Посухо 
стійкість проростання 

насіння 
ріст культури 

min max 
Швидкозростаючі деревні культури 

Верба - 0 ЗО висока висока низька 
Тополя - 0 ЗО середня середня середня 

Евкаліпт - 5 35 висока низька висока 
Багаторічні трав'янисті культури 

Двокісточник 
тростиноподібний 

>7 7 ЗО висока висока низька 

Просо прутовидне >15 10 35 середня висока середня/ 
 Міскантус >8 10 40 середня/ 

 
середня низька 

Арундо тростинний >5 5 35 середня низька середня / 
висока 

Артишок іспанський >5 5 35 низька низька висока 



 Розділ 2. Вибір ділянки для закладання плантації енергетичної 

верби 

Верба може вирощуватися на різних ділянках, включаючи маргінальні 

землі, але з урахуванням можливих проблем щодо продуктивності рослин та 

рівня операційних труднощів. Інші проблеми щодо вибору ділянки для вербових 

плантацій включають нахил землі, розмір та поділ полів, доступність та 

близькість до кінцевого споживача біомаси. 

Енергетична верба може вирощуватися на різних ґрунтах, але необхідно 

дотримуватися деяких основних критеріїв. Ґрунти, які не відповідають цим 

критеріям, перешкоджатимуть виживанню та росту рослини, а також можуть 

вплинути на використання сільськогосподарської техніки. Властивості ґрунту 

можуть змінюватися між полями на фермі, тому рекомендується провести аналіз 

всієї площі землі, що розглядається для верби. 

Відповідно до дренажу, ґрунти можуть бути як погано дренованими так і 

досить добре дренованими. У більшості випадків ґрунти, які дуже погано 

дреновані, не підходять для верби, оскільки перезволожений ґрунт може 

перешкоджати росту рослин та викликати труднощі в догляді. Занадто добре 

дреновані ґрунти також не рекомендуються, оскільки верба вразлива до посухи. 

Відповідно до структури ґрунту, піщана глина, мулиста глина та суглинки 

вважаються загально прийнятими. Піски та важка глина можуть мати проблеми, 

пов'язані з дренажем, і тому не рекомендуються. 

Рівень pH ґрунту від 6,5 до 7,0 є оптимальним для поглинання поживних 

речовин. Ґрунти поза межами цього діапазону обмежують наявність фосфору та 

інших поживних речовин, верба на ділянках з рівнем рН до 5,5 та більше 8,0 

зростає погано. Рівень pH ґрунту може бути певною мірою налагоджений за 

допомогою добавок, таких як вапно та сірка. 



Глибина родючого шару рекомендується 60 см або більше, щоб 

забезпечити достатній кореневий об’єм, наявність води та поживних речовин. 

Родючість ґрунту повинна бути як мінімум помірною, інакше ґрунт може 

вимагати внесення добрив чи органічних добавок на етапі підготовки ділянки. 

Вербу можна вирощувати і на маргінальних землях, але в цілому, як і з 

більшістю сільськогосподарських культур, високоякісні ґрунти, дають більший 

врожай біомаси з меншими витратами та меншою кількістю операційних 

труднощів.  

Історія використання землі, обробка ґрунту та загальний стан ділянки 

повинні розглядатися під час рішення щодо посадки верби. Ці базові умови 

визначають роботу та інвестиції, необхідні для належної підготовки ґрунту до 

посадки. Ділянки, які не оброблялись, ущільнені, з великою кількістю бур’янів 

тощо, вимагатимуть більшого об’єму робіт та інвестицій, які необхідні для 

посадки. Деякі ділянки також можуть вимагати видалення дикої порослі, 

закладання нових під'їзних шляхів або інших покращень на ділянці. Незважаючи 

на ці труднощі, маргінальні землі можуть бути підходящим варіантом для верби 

в деяких випадках для використання неробочих земель та полів, які зазвичай є 

занадто вологими для інших культур, за умови подолання операційних 

труднощів, а також труднощів щодо вирощування рослин. 

Транспортування сировини до кінцевого споживача часто становить 

великий відсоток витрат на постачання біомаси, що сягає близько 20-25%. Поля, 

як правило, повинні бути розташовані менш ніж за 60 км (в одну сторону) до 

кінцевого споживача біомаси. Необхідно враховувати організаційні моменти 

транспортування зібраної біомаси, такі як доступ до ділянки, обмеження 

навантаження, сезонні під'їзні шляхи, обмеження висоти тощо.  

Важливими є також розмір та поділ полів. Мінімальний рекомендований 

розмір поля становить 10 Га, а бажаний розмір проекту (група сусідніх полів) 

становить 40 Га або більше. Більші прямокутні поля сприяють тривалій 



безперервній роботі машин та підвищенню ефективності. Орендуючи 

спеціалізовану техніку, фіксовані витрати зменшуються у великих проектах 

шляхом розподілення витрат на машинне транспортування та використання на 

більшу кількість Га. При використанні системи кормозбиральних комбайнів, слід 

забезпечити поворотну смугу шириною 9 м або більше на обох кінцях рядів 

верби, але кількість інших незасаджених ділянок необхідно мінімізувати, щоб 

довести до максимуму продуктивність. Схил землі повинен становити 10% або 

менше.  

Кожна ділянка є унікальною та повинна розглядатися індивідуально, 

однак, слідуючи цим загальним правилам оцінки та вибору ділянки, можна 

зробити насадження верби більш продуктивними. 



Розділ 3. Підготовка ділянки для закладання плантації 

енергетичної верби 

Належна підготовка ділянки є дуже важливою для створення насаджень 

енергетичної верби. Молодим рослинам верби необхідні підготовлений ґрунт та 

ретельна боротьба з конкуруючою рослинністю по відношенню до верби, щоб 

досягнути оптимальної швидкості росту та швидко стати домінуючим видом на 

ділянці. Правила наведені в даних методичних рекомендаціях підсумовують 

завдання, необхідні для перетворення земель не с/г призначення або пасовищ 

на вербні поля. Ділянки, які нещодавно використовувалися для просапних 

культур, вимагатимуть менш інтенсивної підготовки.  

Підготовка ділянки повинна розпочатися принаймні за один рік до 

посадки. Очікування до весни, коли відбудеться посадка, щоб розпочати 

підготовку ділянки, збільшує шанси того, що важливі завдання будуть пропущені, 

перезволоженість призведе до затримок, посадка відбудеться занадто пізно, а 

боротьба з багаторічними бур'янами, що зазвичай ростуть на неорних землях, 

буде важкою або неможливою.  

 

Погана підготовка ділянки може призвести до низької щільності 

рослинного покрову, затримок першого збору врожаю, низького врожаю 

біомаси або неврожаю. Час та послідовність важливі для багатьох завдань, таких 

Рис. 3.1. Добре підготовлена ділянка з поворотними смугами 



як застосування гербіцидів. Завдання не слід виконувати в стислі строки або коли 

погода чи інші чинники є неоптимальними. Належна підготовка ділянки 

полегшить подальший догляд за насадженням верби, а висаджена верба 

утворить закритий рослинний покрив до настання другого або третього 

вегетаційного сезону.  

 

Цей закритий рослинний покрив забезпечує природну боротьбу з 

конкуруючою рослинністю шляхом затінення, а догляд протягом всього 

життєвого циклу культури (20+ років) буде мінімальними. 

 

Етапи підготовки плантації: 

1.1 Оцінка ділянки (січень-квітень) 

Оцінка ділянки є важливим завданням для правильного прийняття 

рішення. Стан поля визначатиме необхідні етапи підготовки ділянки. Тип, ступінь 

дозрівання та кількість існуючої рослинності на ділянці вказуватимуть на 

Рис. 3.2. Посадка дорослої верби демонструє природню 
боротьбу з бур’янами шляхом затінення 



особливі боротьби з бур'янами. Карти ґрунтів можуть надати інформацію щодо 

шарів, глибини, структури та дренажу неокультуреного ґрунту. Орний шар 

відрізнятиметься від неокультуреного ґрунту після багатьох років різноманітного 

догляду. Рекомендується провести аналіз ґрунту для оцінки родючості, кількості 

гумусу, рівня рН та інших факторів, при можливості, слід консультуватися щодо 

місцевого знання полів. Експлуатаційні межі ділянки, такі як доступ, схил, смуги 

посадок або інші ділянки між полями, можуть впливати на площу землі, 

придатної для орання, розмір та поділ поля. 

 

1.2 План виконання (січень-квітень) 

Після оцінки ділянки, потрібно зробити календарний з етапами підготовки 

та посадки культури, щоб забезпечити виконання всіх необхідних завдань в 

належній послідовності. План повинен бути деталізованим та включати в себе всі 

необхідні механізми, матеріали та дії. Змістовне планування зменшить кількість 

затримок та неочікуваних труднощів при підготовці ділянки, посадці та догляді 

за культурою.  

 

1.3 Покращення ділянки (квітень-липень) 

Для покращення ділянки, можливо, доведеться зробити на початковій 

стадії, поліпшення доступу до ділянки, змінити смуги посадки, поліпшити 

поверхневий дренажний шар тощо. Верба може витримати короткочасну 

перезволоженість, але не житиме або не продукуватиме значну кількість 

біомаси в місцях з тривалою наявністю стоячої води. Збір промислової верби 

вимагає використання кормозбиральних комбайнів та транспорту для збору 

тріски (вантажні автомобілі або трактори), тому поворотні смуги та дороги на 

полях повинні мати можливість підтримувати цю діяльність восени, взимку та 

навесні. Вербу в ідеалі збирають в зимовий період на замерзлій землі з 



невеликою кількістю або без снігу, але ці оптимальні умови не завжди 

трапляються в періоди збору врожаю. 

 

1.4 Очищення наявної рослинності (липень) 

Верба – це піонерний вид, який не буде добре конкурувати з іншою 

рослинністю на ранніх стадіях вирощування. Верба повинна отримувати 

конкурентну перевагу, яка надається шляхом ретельної підготовки ділянки та 

боротьби з бур'янами. Перше завдання в цьому процесі полягає в тому, щоб 

скосити наявну рослинність вище 30 см, щоб вона могла вирости знову, для 

ефективного обробітку гербіцидом. Зрізати дику поросль та видалити деревні 

пні більше 10 см у діаметрі. 

 
Рис. 3.3. Скошування бур’янів 

 

 1.5 Обробіток гербіцидом суцільної дії (липень) 

Після того, як зрізана рослинність відновить активне зростання (від одного 

до двох тижнів), застосуйте контактний гербіцид широкої дії або суміш 

гербіцидів. Для ефективної дії гербіциду, бур'яни повинні активно рости над 

поверхнею землі. 

Поле з однорічними бур'янами, які ще не мають насіння, буде легше 

обробляти, ніж поле, в якому переважає суміш агресивних багаторічних бур'янів, 



які саморозмножуються з підземних кореневищ. Зверніться до експерта для 

підбору гербіцидів та дотримуйтесь вказівок виробника на етикетці. Оцініть 

ефективність обробітку гербіцидами приблизно через два тижні після 

застосування. Ефективна боротьба визначається наявністю коричневої 

рослинності над землею та мертвим корінням / кореневищами під землею. 

Якщо необхідно, повторно застосуйте ту саму або змінену суміш гербіциду по 

всьому полю або в деяких місцях. При виявленні живих кореневищ під землею, 

зачекайте кілька тижнів, поки вони не пустять листя, перш ніж застосувати 

гербіцид знову. При повторному застосуванні гербіциду, зачекайте ще два-три 

тижні, щоб гербіциди подіяли, перш ніж переходити до наступних кроків. 

 
Рис. 3.4. Обробка гербіцидом суцільної дії 

 

1.6 Збалансування рівня pH ґрунту (серпень) 

Після скошування рослинності та підтвердження ефективної дії гербіцидів, 

додаємо необхідні добавки на основі аналізу ґрунту, щоб відрегулювати рівень 

рН в ґрунті в межах 6,0-7,0. Добрива, при необхідності, застосовуються навесні 

другого вегетаційного періоду після технологічного зрізу верби (укорочення). 

 



Таблиця 3.  

Орієнтовні дози внесення мінеральних добрив під енергетичну вербу 

Зона Типи ґрунтів За режимом 
зволоження 

Внесення мінеральних 
добрив, кг/га, д.р. (без гною) 

садіння догляд 

Полісся 

Запланований урожай -40-45 т/га 

сірі та світло-сірі лісові 
автоморфні 

N75Р300К300 N80 

дерново-підзолисті N85Р300К300 N90 

дерново-підзолистіглейові 
гідроморфні 

N70Р300К300 N90 

дернові, лучно-болотні, 
торфувато-болотні N80Р300К300 N100 

Лісостеп 

Умови достатнього зволоження, врожайність- 50 т/га 

чорноземи опідзолені, темно-
сірі лісові 

автоморфні 
N6ОРЗООКЗОО N60 

сірілісові N70Р300К300 N70 

чорноземно-лучні, лучно-
чорноземні, лучні 

гідроморфні 
N50Р300К300 N60 

дернові, лучно-болотні, 
торфувато-болотні N8ОРЗООКЗОО N80 

Умови нестійкого зволоження, врожайність- 45 т/га 

чорноземи опідзолені, темно-
сірі лісові 

автоморфні 
N6ОРЗООКЗОО N60 

сірілісові N65Р300К300 N70 

чорноземно-лучні, лучно-
чорноземні, лучні 

гідроморфні 
N6ОРЗООКЗОО N60 

дернові, лучно-болотні, 
торфувато-болотні N75Р300К300 N80 

 

1.7 Проорювання (серпень) 

Верба потребує достатнього родючого шару для оптимального розвитку 

коренів та надземного росту. Якщо не спушений шар, який обмежує коріння, 

сягає 45 см або менше під поверхнею, розбийте його за допомогою навісного 

тракторного розпушувача або скарифікатора. Використовуйте відвальний плуг, 



щоб зорати ґрунт, розбити поверхневе ущільнення та дернину, а також внести 

добавки для стимулювання рівня pH та органічні речовини. Протиерозійна 

обробка ґрунту є альтернативним методом підготовки ділянки, який може бути 

доцільним варіантом у деяких випадках. 

 
Рис. 3.5. Оранка 

1.8 Дискування (серпень) 

Щоб розорати та згладити борозну, після оранки проводиться та 

дискування. Для цього може знадобитися декілька ходок залежно від 

конкретних умов поля. Мета полягає в тому, щоб створити гладку та однорідну 

посадкову грядку. 

 

1.9 Оцінка боротьби з бур’янами (початок вересня) 

Через два-три тижні після дискування, візуально оцініть ріст конкуруючої 

рослинності та ефективність боротьби з бур'янами по всьому полю. Повторно 

застосуйте гербіцид суцільної дії, якщо конкуруюча рослинність наявна на більш 

ніж 25% площі землі. Оранка та дискування полів дозволять викопати насіння, 

що перебуває в стані спокою, яке може вимагати подальшої боротьби.  

Якщо зберігається велика кількість зростаючих бур'янів (>50% площі землі), 

механічну та хімічну боротьбу з бур'янами слід продовжувати до весни. 



Комбінації дискування або культивування та застосування гербіцидів – це 

необхідні для підготовки особливо зарослих ділянок. 

 

1.10 Сіяння покривної культури (початок вересня) 

Якщо до вересня вирішено, що боротьба з бур’янами є належною, то такі 

культури, як озиме жито, слід висадити в якості покривної культури. Окрім 

зниження можливості виникнення ерозії, покривна культура забезпечить 

додаткову боротьбу з бур’янами протягом першого вегетаційного періоду. 

Покривна культура пригнітить бур’яни, що ростуть на ділянці, а перед посадкою 

верби її  можна легко прибрати, використовуючи відсікаючий валець або 

косарку. Скошена рослинність буде діяти як мульчуючий шар.  

 
Рис. 3.6. Сіяння покривної культури 

  



Розділ 4. Посадка та догляд 

Верба висаджується навесні другого року. Виконання всіх етапів, описаних 

вище для минулого року, призведе до отримання добре підготовленого ґрунту 

та малої кількості конкуруючої рослинності. Ефективність кожного завдання 

повинна бути підтверджена перед переходом до наступного завдання. Кількість 

виконань кожного завдання або набору завдань може бути змінена на основі 

умов ділянки. Належна підготовка ділянки та боротьба з конкуруючою 

рослинністю є початком успішної посадки культури, мінімального догляду в 

майбутньому та першого врожаю через три-чотири роки після технологічного 

зрізу. 

Етапи закладання плантації та догляду за нею: 

2.1 Косіння покривної культури (квітень / травень) 

Перед посадкою верби, скосіть будь-які покривні культури, 

використовуючи відсікаючий валець, косарку або гербіцид суцільної дії. Це 

утворить пласт з відмерлих рослин, які будуть діяти як мульчовий шар, щоб 

мінімізувати можливість виникнення ерозії та для боротьби з конкуруючою 

рослинністю протягом першого вегетаційного періоду. Відсікаючий валець 

можна встановити перед трактором, садильне обладнання – позаду, щоб 

згортати покривну культуру та саджати вербу в один прохід. Покривні культури 

повинні бути скошені досить рано, щоб уникнути надмірної їх маси, яка може 

чіплятися до садильного обладнання та зменшувати його ефективність. 



 
Рис. 4.1. Косіння покривної культури з укладкою 

 

2.2 Посадка (з кінця березня до початку травня) 

Строки 

Оптимальними строками посадки в Правобережній частині Лісостепу 

України є період з кінця березня до початку травня. Строки можуть змінюватись 

залежно від погодних умов та місця розташування. Досить ранні посадки 

збільшують ймовірність підмерзання плантації, що сповільнить початок 

розпускання рослини, або пошкодить нещодавно пророслі рослини. На початку 

весни поля можуть також бути занадто вологими для експлуатації машин. Через 

досить пізній початок сезону виникає ризик пересихання ґрунту та рослин, перш 

ніж верба розвине достатню кореневу систему. Довге очікування також дає 

перевагу конкуруючій рослинності перед вербою та залишає коротший 

вегетаційний сезон. 

 

Отримання та поводження з посадковим матеріалом 

Посадковий матеріал повинен бути замовлений за кілька місяців раніше, 

щоб мати достатньо часу для підготовки та доставки його з плодорозсадника. 

Висаджувати потрібно принаймні три різні сорти на кожному полі для 



генетичного різноманіття. Посадковий матеріал верби, відомий як «лозини» 

(стебла довжиною близько 2 м), є однорічними здерев’янілими пагонами в стані 

спокою, зібраними протягом зими, які повинні зберігатись в холоді та достатній 

волозі до часу посадки, щоб зберегти життєздатність. При високих температурах 

під час посадки, рекомендується використовувати автомобіль-рефрижератор, 

щоб зберегти лозини, якщо посадка займе більше п'яти днів. 

Якщо посадка займає невелику посадкову площу, яку можна засадити за 

кілька днів, лозини можна зберігати без охолодження в прохолодному, 

затіненому місці. Як тільки лозини відтануть, їх не слід заморожувати повторно, 

якщо це можливо. Після розмороження лозини можуть залишатися в стані 

спокою протягом одного тижня, включаючи час перевезення, в прохолодних та 

вологих умовах та при правильному поводженні. Пророщені живці не повинні 

висаджуватися, тому що їх ймовірність виживання нижча. Якщо лозини будуть 

під впливом високих температур та/або висихання, вони значно втратять 

життєздатність. Ніколи не залишайте коробки з лозинами під відкритим сонцем, 

особливо під пластиковими покриттям, тому що воно швидко нагрівається, що 

спричинить падіння життєздатності. 

 

Садильне пристосування для посадки верби 

Лозини висаджують через скошену покривну культуру або в голу землю, 

використовуючи механізоване нависне садильне обладнання. Для керування 

садильним обладнанням потрібен трактор з потужністю мінімум 140 кінських 

сил. Лозини завантажують в садильне обладнання пучками та подаються окремо 

в направляючі пояси. Садильне обладнання перерізає кожен довгий стовбур на 

невеликі відрізки (живці) та вставляє їх у землю. Дослідження комерційних 

операцій по посадці верби показали, що завдяки цій системі можна засадити 

близько 0,8-1,2 Га за годину. Довжина живця, як правило, встановлена 20 см, але 

вона може змінюватися, якщо це необхідно для різних типів ґрунтів. 



 
Рис. 4.2. Механізована посадка верби 

 

Схема посадки 

Найпоширенішою схемою посадки верби – є зміщений подвійний ряд. Ця 

схема залишає 60 см між рослинами в рядку, 75 см між рядками та алею в 150 

см між подвійними рядками. Альтернативна схема посадки - це один рядок з 

відстанню між рослинами в 30 см та 260 см між рядками. Щільність посадки 

приблизно в 15000 рослин на га під час вирощування (не включаючи поворотні 

смуги).  

Таблиця 4.  

Параметри відомих схем посадки енергетичної верби 

Параметри Схеми посадки плантацій* 

1 2 3 4 5 
Ширина міжрядь, м:      

- між смугами 2,5 1,5 1,52 3 0,75 
- між рядками в смузі 0,75 0,75 0,76 1,5 0,75 

Кількість рядків у смузі, шт. 2 2 2 6 1 

Довжина лінії рядків, м/га 6154 8889 8772 5714 13333 
Індекс площі живлення (за 
густоти рослин 15 тис.шт. 

 

3,96 1,90 1,95 5,91 1,19 
 

*Назви схем: 1 - австрійська, 2 - європейська, 3 - американська-1, 4 - американська-2, 
5 - фермерська. 



 

Догляд за алеєю в 160 см між рядками має важливе значення, тому 

обладнання для збору урожаю може їхати вздовж рядків, не переїжджаючи 

вербові пеньки, залишені на полі після збору врожаю. Розмір пеньків 

збільшуватиметься за рахунок повторних врожаїв та відростання зрубів, а також 

зрізані стебла / пеньки можуть проколювати шини. Широкі алеї гарантують, що 

машина може пройти вздовж рядка, не переїжджаючи гострі стебла / пеньки. 

Проект посадки для кожного поля має бути ретельно продуманий, оскільки 

тривалість життя верби посилює значення цього початкового рішення. Рядки 

повинні бути якомога довшими, зберігаючи принаймні 1 м для поворотних смуг.  

 
Рис. 4.3. Європейська схема посадки верби подвійними рядами 

 

2.3 Обробіток досходовими гербіцидами (після посадки) 

Негайно після посадки застосуйте гербіцид, який застосовується до появи 

прорості, для боротьби з конкуруючою рослинністю. Виберіть гербіцид або 

суміш гербіцидів на основі типу ґрунту, видів бур’янів на ділянці перед посадкою 

та бур’янів на навколишніх полях. Проконсультуйтеся з експертом та 

дотримуйтесь інструкцій виробника на етикетці. 

 

2.4 Ущільнююча посадка та повторна посадка (після первинної посадки) 



Важливо досягти достатньої щільності рослинного покриву та розподілу 

для верби, щоб стати домінуючою рослиною по всій площі насаджень. Поля слід 

оцінювати приблизно через два тижні після посадки, щоб переконатися, що 

великі ділянки не були залишені незасадженими через механічні або людські 

помилки, а також щоб переконатись, що всі живці були життєздатними. Як 

правило, дев'яносто відсотків живців виживуть. Місця, що мають щільність 

рослинного покриву менш як 75%, повинні бути повторно засаджені, механічно 

для великих послідовних ділянок, або живцями розміром в 20 см вручну для 

невеликих ділянок. Досадка після першого вегетаційного сезону, як правило, 

неефективна, тому що бур'яни та інші рослини вже почали займати ділянку та 

витіснятимуть нову вербу, що розвивається з живців. 

 

2.5 Моніторинг сільськогосподарських культур (червень-вересень) 

Періодично протягом всього вегетаційного періоду слід проводити 

моніторинг сільськогосподарських культур пішки, на автомобілі загального 

призначення або шляхом дозволеного використання безпілотного літального 

апарата (БЛА). Ключовими факторами, які слід відзначити під час дослідження, є 

зростання та життєздатність верби, конкуруюча рослинність, шкідники та 

хвороби. Ріст протягом першого сезону змінюватиметься залежно від сорту, 

опадів, температури та ґрунтових умов. Як правило, рослини повинні бути від 1,2 

до 1,8 м висотою до кінця першого вегетаційного сезону, з двома-чотирма 

стеблами на рослині. Якщо боротьба з бур'янами є належною, а норми росту є 

нормальними, подальші дії будуть потрібні лише після опадання листя. 

 

2.6 Боротьба з бур’янами (червень-вересень) 

Якщо неналежна боротьба з бур'янами перешкоджає росту верби, 

прийміть додаткові міри для боротьби з конкуруючою рослинністю. 

Культиватори та ґрунтообробні фрезерні машини можуть використовуватися для 



механічної боротьби з рослинністю в алеях. З однорічними видами часто можна 

боротися за допомогою однієї механічної обробки, тоді як багаторічні рослини 

можуть вимагати декілька етапів. Косіння є ще одним варіантом для механічної 

боротьби, використовуючи автомобіль загального призначення та причіпну 

косарку. Верби дуже чутливі до найбільш поширених гербіцидів, що 

застосовуються після сходу рослини, тому їх використання не рекомендується, 

навіть із захистом. З бур’янами можна боротися за допомогою гербіцидів, 

призначених для злакових трав, які не несуть шкоди вербі. Зверніться до 

експерта для консультації та дотримуйтеся вказівок виробника на етикетці. 

 

2.7 Боротьба з шкідниками та хворобами (червень-вересень) 

Сорти енергетичної верби, виведені спеціально для боротьби з хворобами 

та шкідниками, але вони лишаються природними біологічними системами, а 

також неможливо уникнути порушень будь-якої культури. Різноманітність комах, 

іржі, раку та інших шкідників і хвороб може вплинути на вербу, тому рослини 

повинні перевірятись на наявність зараження під час моніторингу 

сільськогосподарських культур та пов'язаних із ним проблем, використовуючи 

комплексну боротьбу із сільськогосподарськими шкідниками. 

 

2.8 Догляд за поворотними смугами (червень-вересень) 

За поворотними смугами доглядають шляхом косіння один або два рази 

на рік для забезпечення доступу та придушення деревної рослинності. За 

допомогою такого догляду важливо забезпечити, щоб легко було дістатись до 

поля під час спостереження за культурою та збором врожаю. 

 

2.9 Технологічний зріз (листопад-березень) 

Після першого вегетаційного періоду підріжте (укоротіть) вербові рослини 

за допомогою балкової косарки. Важливо, щоб косарка мала гострі леза та 



рухалася на відповідній швидкості, щоб гарантувати, що зрізання є чистим, а 

верба не вирвана з землі. Підріжте вербові стебла, залишивши приблизно 5-7 см 

над землею. Зріз сприяє збільшенню кількості стебел на рослину та більш 

швидкому розростанню у наступні вегетаційні сезони. Біомаса, вирубана після 

одного вегетаційного сезону, має невелику економічну цінність, тому стебла 

залишаються на місці для розкладання чи використовуються для розмноження. 

 

Роки 3-25 

Якщо застосовується добриво, це, як правило, відбувається на початку 

весни другого вегетаційного періоду та після кожного збору врожаю, коли є 

доступ до всієї ділянки. Збирання врожаю проводиться раз на три-чотири роки. 

Моніторинг сільськогосподарських культур та відповідні наступні заходи щодо 

боротьби з бур’янами та шкідниками є найважливішими упродовж двох років 

після рубки та після збору врожаю. Після того, як культура сформувала закритий 

покрив, боротьба з бур'янами всередині насадження взагалі не потрібна. 

Наприкінці життєвого циклу насадження, верба може бути зібрана, а пеньок 

видаляється гербіцидом та лісовим культиватором-розпушувачем, а наступного 

сезону можуть бути висаджені верби знову або інші культури.  

  



Розділ 5. Технологія збирання верби 

Строки 

Верба повинна бути готова до першого збору врожаю через три роки після 

технологічного зрізу (через чотири роки після посадки). Якщо зростання було 

поганим через боротьбу з бур'янами, шкідниками, посухою та іншими 

факторами, збирання врожаю може бути затримане на рік або більше. 

Очікування більш ніж чотири роки нормального росту до збирання врожаю не 

рекомендується, оскільки темпи зростання починають знижуватися, а стебла 

великого діаметра можуть пошкодити обладнання та зробити операції менш 

ефективними. Збирання врожаю в ідеалі завершується під час сезону спокою 

після опадання листя та перед бубнявінням бруньок. Оптимальними умовами 

для збору врожаю є промерзла земля та невелика кількість або відсутність снігу, 

але ці умови можуть не збігатися з плановими зборами врожаю та наявністю 

обладнання. Врожай верби можна збирати, коли на ній ще є листя, але це може 

підвищити вміст вологи та золи в щепі, а поживні речовини в листках будуть 

вилучені з ділянки, а не передані в ґрунт. Відростання стебла після збору врожаю,  

до опадання листя, швидше за все, загине протягом зими. Це забирає деякі 

запаси енергії та поживні запаси рослини, а також ускладнює здатність рослини 

боротися з бур'янами навесні наступного року. 

Таблиця 5.  

Характеристики вирощування енергетичної верби 

Характеристики вирощування Розмірність Значення 
Густина посадки саджанців на 1 га 12,500-15,000 

Періодичність збору врожаю років 1-4 
Середній діаметр стебла (в зоні пенька) при зрізі мм 15-40 

Середня висота рослини під час зрізу м 3,5-5,0 
Вихід свіжої біомаси рослин у результаті зрізу т свіжої маси на 1 га 30-60 

Вологість деревини % 45-62 
 



 

Техніка 

Для збирання врожаю використовуються комбайни серії New Holland FR 

9000 або інші кормозбиральні комбайни, оснащені жаткою для деревних 

культур FB130. Ця техніка є ефективною у збиранні врожаю з посівних площ 

промислового рівня. Комбайни найбільш ефективні на великих полях та ділянках 

землі в безпосередній близькості один від одного. Для невеликих вербових 

стебел та невеликих посівних площ використовують начіпні комбайни. Трактори 

та причепи або вантажні автомобілі слідують за комбайном для збирання щепи. 

Два-три причепи/вантажівки, як правило, необхідні для підтримки ефективності 

та уникнення простою комбайна в залежності від місткості причепів/вантажівок 

та відстані до місця розвантаження. Тип причепів/вантажівок, що 

використовуються, можуть залежати від тих, які доступні на місці, але 

рекомендованими є силосні вантажівки або великогабаритні самоскидні 

причепи з шинами із товстим покриттям. У процесі збирання має бути задіяний 

кваліфікований оператор, який має досвід збирання деревних енергетичних 

культур. 

 
Рис. 5.1. Збір урожаю 

 

Виконання дій  



Комбайн зрізає та подрібнює стебла верби за один прохід. Регульована 

стрічка нахиляє вербові стебла вперед, щоб допомогти направити їх у жатку. 

Дискові леза, що обертаються, в нижній частині жатки зрізають вербові стебла 

біля основи рослини, а два набори роликів направляють зрізані стебла в 

кормозбиральний комбайн. Стебла подрібнюються ножами всередині 

кормозбирального комбайна та направляються через вивантажну трубу у 

причепи/вантажівки. Оптимальна ефективність досягається, коли простій 

комбайна мінімізовано. Фактори, що впливають на час простою комбайна, 

пропускну здатність та загальну ефективність, включають кількість та місткість 

причепів/вантажівок, поділ поля, належні поворотні смуги для повороту в кінці 

ряду, умови ґрунту, стійкість культури, оператора комбайна, поломки та спущені 

шини. Кожна ділянка повинна бути попередньо оцінена, щоб створити план 

збору врожаю на основі цих факторів. 

 

Зберігання, навантаження та транспортування щепи  

Зібрану щепу, як правило, транспортуються на край поля або на сусідню 

ділянку за допомогою причепів / вантажівок та перевантажують безпосередньо 

у велику вантажівку для автодорожнього транспортування до кінцевого 

споживача або вивантажуються на купу для короткочасного зберігання. Щепа, 

завантажена безпосередньо в силосні вантажівки, може бути доставлена на 

невелику відстань до кінцевого споживача або до місця зберігання, але це 

збільшить кількість транспортних затрат, необхідних для запобігання простою 

комбайна. Купи для короткочасного зберігання, як правило, завантажуються у 

вантажні автомобілі, використовуючи пристрій з високим підйомом для 

навантажувача або аналогічного обладнання. Кожний 0,4 га дорослої верби 

даватимуть близько одного навантаження напівпричепа щепою під час збору 

врожаю, вагою близько 25 тонн, тому важливо мати пусте місце, яке може 

вмістити короткочасне зберігання. 



 
Рис. 5.2. Зберігання щепи 

 

 

Безпека 

Існує багато правил безпеки для сільськогосподарських операцій в цілому 

та додаткових правил виділених для енергетичних культур, врожай яких 

збирають в зимовий період. Основні пункти безпеки, які слід враховувати для 

збирання врожаю верби, наведено нижче.  

1) Перед сезоном збору врожаю, перевірте, чи працюють обігрівачі 

кабіни та вікон обладнання. 

2) Додайте додатковий час для збору врожаю. З коротшою та 

холоднішою тривалістю дня, для вологих ґрунтів необхідно більше часу, щоб 

вони висохли, якщо вони не замерзають. 

3) Переконайтеся в тому, що відбивачі, аварійні сигнали та фари 

обладнання є чистими та діючими. У коротші дні, швидше за все, обладнання 

буде на дорогах, у вечірній час. 

4) Кінці пеньків зрізаної верби гострі; будьте впевнені в тому, що 

ступаєте біля зрізаних пеньків, щоб уникнути падіння на них, та прийміть 

необхідні міри, щоб продовжити пробіг шини при роботі на цих вербних полях. 



5) Працюючи на замерзлій землі, пам'ятайте, що сніг може покривати 

клаптики льоду. Це особливо важливо на схилах. 

 

  



Розділ 6. Видалення культури 

Корені та пеньки енергетичної верби 

Доцільним є питання при початку вирощування енергетичної верби – що 

відбувається після багаторазових зборів врожаю, якщо землевласник хоче 

видалити вербу та посадити іншу культуру? Це є важливим під час прийняття 

рішення щодо вирощування верби та необхідних довгострокових інвестицій. 

Важливо пам'ятати, що енергетична верба – це верба чагарникова, а не верба у 

вигляді дерева. Це впливає на тип кореневої системи і на те, як можна видалити 

культуру. Коренева система верби чагарникової, як правило, складається з 

багатьох малих корінців, а не з корінців більшого діаметру, більш характерних 

для дерева. Верба чагарникова– має мичкувату кореневу систему. 

Ще одним фактором, який слід враховувати, є те, що врожай 

біоенергетичної верби збирають кожні три-чотири роки, а надземні стебла 

зрізаються та видаляються під час цього процесу. Рослини повинні підтримувати 

баланс між кількістю надземної стеблової біомаси та кореневої біомаси, щоб 

вижити та функціонувати, тому розмір кореневої системи обмежений за рахунок 

регулярного та повторного збору, що спричиняє відмирання коріння та обмежує 

їх поширення. Ці фактори відіграють важливу роль для техніки та обладнання, які 

використовуються для видалення кореневої системи насаджень верби. Після 

збору врожаю на полях залишаються пні, грубе коріння та дрібне коріння. Всі ці 

компоненти можуть бути ретельно знищені з використанням належного 

обладнання та техніки, але існує також фінансова вартість видалення. 



 
Рис. 6.1. Верба після зрізу 

 

Строки, процес та техніка 

Насадження верби призначені залишатись в землі протягом семи або 

більше сівозмін за трирічний цикл збору врожаю, або близько 22 років, 

включаючи перший вегетаційний період та рубку. Після цього періоду часу 

очікується, що розмір пеньків на полі почне обмежувати доступ техніки для збору 

врожаю, оскільки пеньки ростуть ззовні після повторного росту зрубу. Також, 

ймовірно, будуть виведені сорти з вищою врожайністю та іншими 

особливостями для заміни старих сортів через два десятиліття. Проте, можливо, 

вирощувати вербу і далі для додаткових зборів врожаю. 

Видалення культури має розпочатися навесні після останнього збору 

врожаю. Пеньки верби, що залишилися, видаляються ранньою весною за 

допомогою лісогосподарського культиватора-розпушувача. Даний культиватор 

буде буде роздроблювати пеньки, грубе коріння та дрібне коріння, щоб вони 

могли розкладатися та швидко потрапляти в ґрунт. 

Після мульчування почекайте декілька тижнів до вегетаційного періоду, 

після чого застосуйте контактний гербіцид із широким спектром дії, щоб знищити 

будь-який ріст стебла верби. Дотримуйтесь інструкцій виробника на етикетці. 



         
Рис. 6.2. Видалення решток енергетичної верби 

 

Через десять-чотирнадцять днів продискуйте поле, щоб змішати пеньки 

після мульчування з ґрунтом та далі знищити дрібне коріння. Ще через десять-

чотирнадцять днів оцініть поле, щоб визначити, чи потрібні додаткове 

дискування та / або догляд з використанням гербіцидів. Очищене поле вірогідно 

може бути повторно засаджене в той же вегетаційний період, але однорічне 

очікування, щоб роздроблене коріння та пеньки розклалися, може бути 

корисним. При очікуванні до наступного вегетаційного періоду, щоб здійснити 

повторну посадку, прокультивуйте поле та посадіть покривну культуру восени. 

Дослідження показали, що після того, як ці кроки були зроблені, верба майже не 

проростає.  

Наведений вище варіант являє собою один із можливих методів для 

видалення верби, але існують також інші види техніки та порядок дій. Якщо 

польові умови навесні занадто вологі, можна застосувати гербіцид після того, як 

верба проросте та виросте на висоту 30-60 см, після чого провести мульчування. 

Також лісогосподарські культиватори-розпушувачі можуть бути встановлені або 

орендовані на кошових навантажувачах та інших гусеничних пристроях, якщо 

вони працюють на вологих полях. Для подрібнення пеньків використовують 

також косарки з цепним апаратом, але лісогосподарські культиватори-

розпушувачі є більш ефективними. Верба також успішно видаляється, якщо 



застосувати гербіцид до пеньків взимку, а потім здійснити мульчування та 

дискування навесні після того, як дія гербіцидів була підтверджена. 
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