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Анотація. Охарактеризовано вплив трофотопних  умов на ріст у висоту 

та  за діаметром живцевих саджанців апробованих  культиварів S. Viminalis L.  

у випробувальних (тестових) плантаціях, закладених на межі Полісся та 

Лісостепу України [1514;13;14].  

У результаті даних досліджень можна зробити висновок, що  більшою 

адаптивною  здатністю до земель III-V категорії вирізняються   культивари: 

S. Viminalis L., Inger, Панфильська, Тернопільська, S. Viminalis бельгійського 

походження [11]. 

Ключові слова: адаптація, невгіддя (маргінальні землі), едафічні 

умови, енергетична верба, плантаційне вирощування,  Salix Viminalis. L., 

біомаса, культивар, висота, діаметр кореневої шийки, ТЛУ,  лісорослинні 

умови. 

Актуальність: вирощування енергетичної  верби  має велике майбутнє в 

Україні [1; 4; 5], але вирощувати енергетичну вербу на  

сільськогосподарських землях – це не найкращий варіант використання  

земель, бо  найвищий економічний та соціальний ефект дає вирощування 

сільськогосподарських культур. 

В Україні  за різними джерелами [3] налічується від 1-го до 4,5 

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

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

Дані землі  малопридатні не тільки для продукування сільськогосподарських 

культур, а і для культивування енергетичних верб. Вищезазначений факт 

зумовлює особливу актуальність досліджень з добору найбільш  

перспективних культиварів для   плантаційного вирощування енергетичних 

верб  на маргінальних землях. 

Мета дослідження: за результатами досліджень росту апробованих в 

експерименті культиварів на тестових плантаціях, закладених на різних за 

трофністю (від борових до дібровних) ділянках вологого гігротопу, відібрати 

найбільш придатні для подальшого промислового плантаційного 

лісовирощування верби  в умовах Полісся та Лісостепу України.   

Матеріали і методи дослідження: Дані дослідження розпочато весною 

2015 року на землях Обухівського району [3, 6]. 

    Пізніше в умовах вологого бору,  субору  діброви Київської  та Вінницької 

областей  було створено три колекційні маточні тестові  плантації,  на яких 
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було висаджено по 200-300 здерев’янілих живців десятьох  культиварів верби, 

з яких вісім - сортового рівня S. Viminalis L. Tordis, Inger, Klara, Sven, 

Torchild, [8] № 082, Панфильська та Тернопільська і двох видового –  S. 

Viminalis L. із Бельгії та  S. triandra L. українського походження [12]. 

Оцінку стану та росту дослідних рослин у науково-виробничих 

плантаціях  проводили кожного місяця  упродовж всього  вегетаційного 

періоду.  В межах даного досліду використано  методику суцільного обліку 

живців поштучно на предмет укорінювання та збереженості. Висоту 

дослідних рослин вимірювали за допомогою 4-х метрової мірної рейки з 

похибкою до 1см., а діаметр кореневої шийки - штангенциркулем з похибкою 

до 0,1 мм. 

 

Результати досліджень та їх обговорення 

Вербу можна віднести до слабких ацидофілів (pH 6,3-6,7), деякі види до 

нейтрофілів (pH 6,7-7,0)   і навіть базофілів (pH 7,0 і більше). 

Відсутність або недостатня кількість елементів мінерального живлення в 

ґрунті спричиняє порушення метаболізму рослин, що і підтверджують наші 

дослідження. На ґрунтах з меншою кількістю поживних речовин показники 

приросту є значно нижчими (таблиця  2). 

Таблиця 1 Тестові плантації за трофністю ґрунтів. 
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1 
Київська обл., Обухівський 

р-н., смт Козин 
25-32 2,3 6,3-6,7 

0,02-

0,04 

8,0-

10,0 

6,3-

9,0 

8,5-

12 

2 
Київська  обл., Броварський  

р-н., с. Гоголів 
15-25 1,3 8,2-8,6 

0,02-

0,35 

6,0-

8,5 

1,92-

3,3 

8,2-

11 

3 
Вінницька обл. 

Жмеринський р-н, с. Леляки 
35-50 5,0 6,0-6,4 

0,02-

0,04 

6,0-

8,0 

2,4-

5,3 

6,0-

10,0 

 

Верби відносяться до евтрофів - це рослини, які мало вибагливі. Вони 

можуть рости на ґрунтах як із високим вмістом поживних речовин, так і  на 

землях бідних (маргінальних) із низьким вмістом елементів мінерального 

живлення. Верба є геліофітом – дуже гарно реагує на зволоженість у добре 

аерованих ґрунтах, теплих та родючих, де активно розвиваються нематоди, 

дощові черви, гриби, водорості, що сприяє покращенню родючості ґрунту. 



Станом на кінець першого року  вегетаційного періоду ми спостерігаємо 

значну відмінність  деяких культиварів в залежності від  типу лісорослинних 

умов (ТЛУ) (табл. 2). 

З наведених в таблиці даних робимо висновок, що в умовах вологої 

діброви (Д3) найбільший приріст у висоту  мали культивари: S. v. Inger, 

Torchild,   Sven, та   Klara  відповідно: 159,6 см, 139,8, 136,5 і 136,0 см.   

В умовах вологої судіброви (С3) кращим  ростом у висоту вирізнялися 

культивари S. viminalis L. Inger, S. viminalis L.  Tordis, S. v. Klara та S. v. 

Torchild, річний приріст яких у висоту досяг рівня 136 – 201 см. 

На тестовій плантації верб  закладеній в умовах  вологого субору (В3) 

найбільш інтенсивним ростом у висоту характеризувалися: S. v. Inger (101,5 

см), S. v. Тернопільська (90,1 см), S. v. Torchild (89,9см) та S. v. та  

Панфильська (87 см). 

 Зазначені вище культивари краще інших зростали і на найбідніших 

ґрунтах в умовах вологого бору  (А3), відповідно: 79,4 см, 62,8, 76,9 і 62,4 см, 

що свідчить про їх високу екологічну пластичність і можливість 

використовувати для створення біоенергетичних плантацій на ділянках як із 

родючими, так і з бідними ґрунтами, передусім, дані ознаки притаманні 

сорту  Inger. 

 

 

Таблиця 2.  Висота однорічних плантацій апробованих культиварів 

верби залежно від трофотопу. 

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

Бельгія. 

Загалом, на  бідних ґрунтах, порівняно з іншими культиварами, краще  

ростуть S. v. Панфильська, Тернопільська. 

№ 

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. Панфиль-ська** 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. Тернопі-льська** 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 



В  умовах  вологої діброви (Д3)  кращий результат приросту за 

діаметром зафіксований у культиварів: S. viminalis Inger, Tordis відповідно:   

15 мм, 12 мм, Sven та Torchild-11 мм. (таблиця 2).   

На дослідних ділянках вологої судіброви ( С3)  - S. v. Inger з показником 

10,0 мм,  S. v. Klara, Sven та Панфильська з результатом-8,0 мм . 

У вологому  субору (В3) кращий приріст показали S. v. Inger, Torchild,  

Панфильська  та Тернопільська, відповідно: 9,2 мм, 7,6 мм, 7,5 мм,  7,0 мм, 

Але в  умовах вологого бору (А3) найкращими виявились культивари  S. 

viminalis Панфильська  з  найбільшим показником приросту в діаметрі- 6,6 

мм,   Inger – 6,1 мм, Torchild- 5,6 мм та  Тернопільська- 5,5 мм. 

 

Таблиця 3. Середній діаметр однорічних укорінених живцевих саджанців  

апробованих культиварів верби в тестових плантаціях  залежно від 

трофотопу. 

№ 

п/п 
Назва сорту 

Діаметр, мм 

А3 В3 С3 Д3 

1 S. v. Tordis* 4,5±0,6 6,2±1,5 7,9±2,1 12,0±1,2 

2 S. v. Inger* 6,1±1,0 9,2±0,8 10,0±0,5 15,0±1,8 

3 S. v. Klara* 5,2±1,0 6,2±0,6 8,0±0,5 10,0±1,0 

4 S. v. Sven* 5,2±1,1 5,5±0,5 8,0±0,1 11,0±0,7 

5 S. v. Torchild* 5,6±0,9 7,6±0,8 7,9±1,1 11,0±1,1 

6 S. triandra L.** 5,0±1,0 6,3±0,7 7,8±1,3 9,0±0,5 

7 S. v. Панфиль-ська** 6,6±0,7 7,5±0,5 8,0±0,5 10,0±0,8 

8 S. v. № 082*** 5,3±0,9  7,3±1,1  

9 S. v. Тернопі-льська** 5,5±0,5 7,0±1,0 7,9±1,1 *6,0±0,4 

10 S. viminalis L.**** 5,0±0,2 6,3±0,7 7,1±1,1 *7,0±0,5 

*- зменшення середнього  діаметру відбулося за рахунок відпаду  рослин з 

більшим діаметром  упродовж вегетаційного періоду. 

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

Наведені  дані  по приросту піддослідних культиварів  по висоті та по 

діаметру кореневої шийки,  свідчать про об’єктивну закономірність  

приросту в висоту та за кореневою шийкою.  

Згідно (рис. 1)  ми розглянемо залежність апробованих культиварів  від 

ТЛУ. На основі проведених досліджень  ми  робимо висновок про  динаміку   

збереженості піддослідних  культиварів [3]. 



 
Рис 1. Середня збереженість апробованих культиварів верби 

залежно від трофотопу 

 

На ґрунтах вологої діброви (Д3) ми фіксуємо 100% приживлюваність 

всіх піддослідних культиварів. В умовах вологої судіброви (С3) з достатньою 

кількістю вологи,  100% приживлюваність зафіксована у культиварів - S. v. 

Inger, Torchild і Панфильська, S. v. № 082-96,7%,  та   90% - у культиварів S. 

v. Tordis, Sven та  S. viminalis L. 

Так на ділянці вологого субору (В3), на протязі всього вегетаційного 

періоду рівень вологи був недостатнім. І кращу  збереженість  мають 

українські культивари: S. v. Панфильська,  Тернопільська, S. triandra L., 

відповідно: 78,5%, 72,4%, 20,5%. Хочемо звернути увагу, що дана ділянка не 

мала достатньої зволоженості для інтенсивного росту. 

На ґрунтах вологого субору (А3) з достатньою кількістю вологи,  маємо 

результат: S. v. Inger, Klara та Панфильська - показник збереженості-70%, S. 

v. Tordis, Torchild-66,7%; S. viminalis L.-63,3%.  

 

 



Висновки 

За результатами наших досліджень, виявлено об’єктивну закономірність: 

рослини, які більше 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.  

Рослини, які відрізняються високою продуктивністю - S. v. Inger, Tordis, 

Klara, Sven та Torchild або високою інтенсивністю росту - гірше 

приживаються. Можливо, існує й інша причина: у рослин, які краще 

укорінюються та зберігають свою видову чисельність більше – інтенсивніше 

проходить процес ризогенезу, а ті особини, які показали гірші показники - 

краще ростуть у висоту. 
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РОСТ КУЛЬТИВАРОВ РОДА SALIX ВО ВЛАЖНЫХ ТРОФОТОПНЫХ 

УСЛОВИЯХ. 

Аннотация. Охарактеризовано влияние трофотопных условий на рост в 

высоту и по диаметру черенковых саженцев апробированных культиваров S. 

Viminalis L. в испытательных (тестовых) плантациях, заложенных на границе 

Полесья и Лесостепи Украины [13; 14; 15]. 

В результате данных исследований можно сделать вывод, что в 

большей адаптивной способностью к землям III-V категории отличаются 

культивары: S. Viminalis L., Inger, Панфильская, Тернопольская, S. Viminalis 

бельгийского происхождения [11]. 

Ключевые слова: адаптация, неугодья (маргинальные земли), 

едафические условия, энергетическая верба, плантационное выращивание, 

Salix Viminalis. L., биомасса, культивар, высота, диаметр корневой шейки, 

ТЛУ, лесорастительные условия. 

 

GROWTH OF SALIX CULTIVARS IN MOIST TROPHOTHICAL 

CONDITIONS. 

 

Our research work defines the influence of trophy conditions to growth in height 

and diameter of live cuttings of proven cultivars S. Viminalis L. at the test 

(plantation) plantations laid on the border of Polissya and the forest-steppe of 

Ukraine [13; 14; 15].  

As the result of our research work, it can be concluded: cultivars: S. 

Viminalis L., Inger, Panfilsk, Ternopil, S. Viminalis of Belgian descent are 

distinguished by a greater adaptive capacity for the lands of III-V category [11].  

Key words: adaptation, neglect (marginal lands), edaphic conditions, energy 

willow, plantation cultivation, Salix Viminalis. L., biomass, cultivar, height, 

diameter of the root cervix, TLU, forest conditions. 


