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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).

ВСТУП
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 В Україні за різними джерелами існує від 1-го до 4,5 мільйонів

гектарів земель III –V категорії , не придатних для ведення сільського

господарства (невгіддя), які ще називають «маргінальні землі». Такі

землі малопридатні не тільки для продукування сільськогосподарських

культур, а і для культивування енергетичних верб. Останнє зумовило

неабияку актуальність досліджень з добору найбільш перспективних

культиварів для плантаційного вирощування енергетичних верб на

маргінальних землях.

Чому саме верба?

 З урахуванням вищесказаного, непересічної актуальності набувають

дослідження приживлюваності (укорінюваності живців) в процесі

закладання енергетичних плантацій. Особливий інтерес у цьому

контексті належить вивченню впливу едафічних умов на збереженість

висаджених живців.

Висновки.
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ЧОМУ САМЕ ВЕРБА?

 Адаптована до широкого спектру умов – росте на сільськогосподарських

землях III-V категорії.

 Легко розмножується вегетативно, шляхом укорінення здеревянілих

живців.

 Швидкий темп зростання: виробляє біомаси деревини листяних порід в

10-15 разів більше, ніж продукують місцеві ліси.

 Після кожного врожаю швидко розпочинає ріст на зрізаному пні.

 Стабільне джерело сировини та прогнозована собівартість.
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Дані дослідження розпочато весною 2015 року на землях Обухівського району Київської області., з

висаджування в умовах вологої судіброви 1000 здерев’янілих живців S. viminalis L. бельгійського походження.

Пізніше в умовах вологого бору, субору діброви Київської та Вінницької областей було створено три

колекційні маточні тестові плантації, на яких було висаджено по 200-300 здерев’янілих живців десятьох

культиварів верби, з яких вісім сортового рівня S. viminalis L. Tordis, Inger, Klara, Sven, Torchild, № 082,

Панфильська та Тернопільська і двох видового – S. viminalis L. із Бельгії та S. triandra L. українського

походження.

Весною 2017 року досліди продовжено і збільшено площі дослідних ділянок на лісорослинних умовах

борового та суборового типів у Волинській області.

Номер

ділянки
Місцезнаходження експериментальних ділянок

Площа ділянок, га.

2015/2016/2017,

Рік посадки.

1 Київська обл., Обухівський р-н., смт. Козин 0,01/0,015/0,018

2 Київська обл., Броварський р-н., с. Гоголів 0/0,254/0,31

3 Вінницька обл., Жмеринський р-н., с. Леляки 0/0,315/1,7

4 Волинська обл., Любомльський р-н., с. Руда, с. Хворостів, с. Підгородне, с. Рівне 0/0/1,4

Таблиця 1. Місцезнаходження експериментальних ділянок та їх площа

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИЖИВЛЮВАНОСТІ ТА РОСТУ 
ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ВЕРБИ В УМОВАХ УКРАЇНИ
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БІОЛОГІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ
ДОСЛІДНИХ СОРТІВ ТА ВИДІВ

Для досліду ми взяли три види:

 Верба тритичинкова (Salix triandra L.) – українського походження

 Верба прутовидна (Salix viminalis L.)– бельгійського походження

 Верба ламка (Salix fragilis L.) - українського походження

Вісім сортів верби прутовидної:

• Tordis, Inger, Klara, Sven, Torchild – шведської селекції

• Панфильська і Тернопільська – української селекції

• № 082 – польської селекції

Та два сорти верби ламкої:

• Адам та Єва – української селекції
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Рис. 1. Річний приріст на колекційній ділянці смт. Козин, Київська обл.

ТЛУ – С3

Максимальні прирости окремих 

екземплярів були 3,35 м
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Рис. 2. Плантація верби на колекційній ділянці с. Леляки, Вінницька обл.

ТЛУ – Д3
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Рис. 3. Дворічна плантація верби на колекційній 

ділянці смт. Козин, Київська обл.

ТЛУ – С3

Рис. 4. Трирічна плантація верби на колекційній 

ділянці смт. Козин, Київська обл.

ТЛУ – С3

Максимальні 

прирости окремих 

екземплярів 5 м

Максимальні 

прирости окремих 

екземплярів 4,9 м
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Рис. 5. Укорінення живців на колекційній ділянці с. Гоголів, Київська обл.

ТЛУ- В3
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Рис. 6. Етапи закладання плантації верби у Волинській обл. весною 2017 11



Рис. 7. Плантація верби на колекційній ділянці с. Руда, Волинська обл. 12



Рис. 8. Плантація верби на колекційній ділянці с. Хворостів, Волинська обл. 13



Таблиця 2. Висота однорічних плантацій  апробованих культиварів верби 

залежно від трофотопу.

14
Країна походження: * - Швеція, ** - Україна, *** - Польща, **** - Бельгія

№ п/п Назва 
Середні висоти, см 

А3 В3 С3 Д3

1 S. v. Tordis* 42,1±12,9 78,7±14,7 184,7±33,3 131,9±33,1

2 S. v. Inger* 79,4±11,5 101,5±19,5 200,9±29,1 159,6±46,4

3 S. v. Klara* 56,3±13,7 54,8±16,2 137,8±12.2 136,0±48,0

4 S. v. Sven* 47,3±12,7 58,2±5,8 123,4±16,6 136,5±37,5

5 S. v. Torchild* 62,4±17,6 89,9±9,1 136,0±34,0 139,8±47,2

6 S. triandra L.** 53,8±16,2 74,4±4,6 99,5±15,5 109,7±30,3

7 S. v. Панфильська** 76,9±8,1 87,0±13,0 110,0±10,0 109,7±30,3

8 S. v. № 082*** 61,2±10,8 91,8±13,2

9 S. v. Тернопільська** 62,8±8,2 90,1±19,9 99,4±15,6 82,9±22,1

10 S. viminalis L.**** 55,6±10,4 74,9±5,1 85,4±5,4 90,8±23,2



За результатами наших досліджень, виявлено об’єктивну закономірність: ті рослини, які

більш пристосовані до «бідних» умов - S. v. Панфильська, Тернопільська, S. triandra L. та S.

viminalis L., ростуть гірше, але вони приживаються краще і збереженість їх більша.

А ті рослини, що відрізняються високою продуктивністю - S. v. Inger, Tordis, Klara, Sven та

Torchild або високою інтенсивністю росту , гірше приживаються. Можливо є і друга причина: у

тих, що краще укорінюються і зберігаються- інтенсивніше йде ризогенез, а в тих що гірше- краще

ростуть у висоту.

Підсумувавши результати наших досліджень можна зробити висновок, що більш

швидкорослі рослини, біологічно менш стійкі, менш адаптовані до несприятливих едафічних

умов. Тому для отримання максимального економічного ефекту на землях ІІІ-V категорії,

необхідно орієнтуватися на культивари з меншою інтенсивністю росту, але більш стійкі до умов

зростання.

ВИСНОВКИ
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
e-mail: lmelezhyk@hunter.ua


