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Статтю присвячено пошуку оптимальних і ефективних способів лісовідновлення на 
різних категоріях лісокультурних площ з використанням різних видів садивного 
матеріалу, для виконання державних програмних завдань зі збільшення лісистості 
території держави. 
Ключові слова: лісовідновлення, садивний матеріал, лісові культури, постійні лісонасінні 

ділянки (ПЛНД). 

 

Статья посвящена поиску оптимальных и эффективных способов лесовосстановления 
на разных категориях лесокультурных площадей с использованием различных видов 
посадочного материала, для выполнения государственных программных задач по 
увеличению лесистости территории государства. 
Ключевые слова: лесовосстановление, посадочный материал, лесные культуры, постоянные 

лесосеменные участки. 

 

The article is devoted to the search for optimal and effective methods of reforestation in 
different categories of forest cultivated areas with the use of different types of planting 
material, for the fulfillment of state programmatic tasks to increase the afforestation of the 
territory of the state. 
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Сучасний стан лісокультурного виробництва у нашій країні передбачає вирощування 

лісового садивного матеріалу в умовах відкритого і закритого ґрунтів як з відкритою, так із 

закритою кореневими системами. Спосіб створення штучних насаджень залежить від 

лісорослинних умов, стану лісокультурної площі, біологічних якостей породи, а також 

економічних особливостей району [5]. 

Сіянці є основним видом садивного матеріалу при створенні культур. Висаджують їх на 

постійне місце звичайно в одно-, дворічному віці (обов’язково стандартних розмірів) [1]. 

Теоретичні та методичні аспекти визначення економічної ефективності вирощування 

садивного матеріалу сіянцями дуба звичайного постійно привертали увагу дослідників. Про 

актуальність цієї проблематики свідчить наявність численних публікацій таких авторів, як 

Угарова В.М., Фатеєєва В.В. щодо вирощування сіянців дуба звичайного у розсадниках за 

умов різного субстрату [2]. 
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Удосконалення технології вирощування сіянців дуба із закритою кореневою системою  

у контейнерах в умовах Лівобережного лісостепу розроблено Ляліним О.І. [3]. Використання 

цього методу дає переважання середніх значень біометричних показників сіянців, вирощених 

у контейнерах за висотою та діаметром кореневої шийки на 140% і 114,2% відповідно від 

стандартного сіянця, визначеного ГОСТом для дворічних сіянців відкритого ґрунту [4]. 

Отже, вчені висловлюють різні, іноді протилежні погляди на висвітлення питання 

оптимальної технології вирощування сіянців дуба звичайного, що і зумовило необхідність 

проведення наших досліджень.  

Об’єкт досліджень – насінне потомство плюсових дерев дуба звичайного. 

Предмет досліджень – успадкування росту, біометричні показники розвитку, вплив 

факторів способу вирощування на фенотипові ознаки однорічних сіянців дуба. 

Мета – виявлення ефективності отримання сіянців дуба звичайного за допомогою 

різних способів у ДП «Костопільське лісове господарство». 

У Костопільському держлісгоспі Базальтівського лісництва у 2017 році було створено 

лісонасінневу площу із насінних потомств плюсових дерев дуба звичайного з  6 лісництв ДП 

«Костопільське лісове господарство»: Костопільського, Злазненського, Мидського, 

Моквинського, Мащанського, Стиденського, Базальтівського. Проводилося вивчення росту 

по 100 дерев кожного насінного потомства за такими показниками як висота та діаметр 

кореневої шийки. 
Для визначення ефективності вирощування сіянців дуба звичайного було обрано два 

способи, а саме:  

1) сіянці з відкритою кореневою системою у відкритому ґрунті – контроль із Базальтівського 

місцевого насіння;  

2) сіянці із закритою кореневою системою у закритому ґрунті з насіння плюсових дерев 

лісництв Костопільського району. Мінливість рослин сіянців досліджували за методикою 

Л.Ф. Правдіна (1964). 

Опрацювання матеріалів здійснювали варіаційними статистичними методами. 

Вірогідність істотної відмінності клонів за основними параметрами встановлено за критерієм 

Стьюдента (t-критерієм) на рівні вірогідності 95%. Для характеристики популяційної 

мінливості  дерев застосовувалась шкала мінливості ознак за С. А. Мамаєвим (1974) 

(табл. 1). 

Таблиця1 

Рівень 

мінливості 

Дуже 

високий 

Високий Середній Низький Дуже 

низький 

Коефіцієнт 

мінливості 

(V, %) 

Більше 41% 21-40% 13-20% 7-12% Менше 7% 

 

Результати досліджень висоти та діаметра сіянців показали, що перевищення відносно 

контролю за обома показниками є у Моквинських потомств плюсових дерев дуба (табл. 2).  

Також вони перевищували в рості сіянці плюсових дерев, вирощених у закритому ґрунті в 

теплиці. Найменшими відносно тепличних рослин та контрольних потомств були насінні 

потомства зі стидинської популяції. За висотою вони були найнижчі серед усіх обстежених 

рослин. 

Серед усіх потомств висота сіянців коливалася від 10,9 см до17,9 см. Показник 

діаметра у досліджуваних рослин коливався від 0,27 до 0,39 см відповідно. 
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Таблиця 2  

Ріст насіннєвого потомства плюсових дерев дубу за висотою і діаметром кореневої  

шийки на базисному розсаднику Базальтівського лісництва ДП «Костопільський ЛГ»  

Потомства n 
Середнє, М, см 

Коефіцієнт мінливості, 

V,% 

Перевищення(%) 

відносно 

ПЛНД(Контроль) 

Н Д Висота Діаметр Висота Діаметр 

Злазненське 

лісництво 
100 13,34 0,31 40,9 29,0 -6,9 -11,4 

Мидське 

лісництво 
100 12,19 0,34 36,8 23,8 -14,9 -2,8 

Моквинське 

лісництво 
100 17,98 0,38 31,5 21,2 25,4 8,5 

Мащанське 

лісництво 
100 12,84 0,27 33,9 22,2 -10,3 -22,8 

Стидинське 

лісництво 
100 10,98 0,28 40,6 25,0 -23,3 -20 

Костопільське 

лісництво 
100 12,14 0,28 34,7 25,0 -15 -20 

У  закритому 

ґрунті  
78 13,97 0,33 28,9 24,2 -2,5 -5,7 

Базальтівське  

(ПЛНД 

контроль) 

100 14,33 0,35 39,3 25,7 0 0 

 

Майже всі потомства плюсових дерев з території господарства мали від’ємні 

перевищення за висотою та діаметром відносно ПЛНД (контроль) (рисунок) і лише нащадки 

Моквинської популяції плюсових дерев перевищували контрольні потомства за висотою і 

діаметром на 25,4% і 8,5% відповідно. Незначне перевищення відносно сіянців, вирощених у 

закритому ґрунті, мали Моквинські потомства. Найбільші від’ємні перевищення за висотою 

мали Стидинські потомства (-23,5%), а за діаметром – Мащанські потомства (-22,8%). 

Достовірні дані на високому рівні вірогідності (99%) виявлені у Моквинського потомства за 

висотою рослин, які перевищували контроль за ростом у висоту. Перевищення за діаметром 

також достовірні за 95-процентним коефіцієнтом варіації.  

Достовірні дані у від’ємному перевищенні також виявилися у потомстві Мидської, 

Мащанської, Стидинської та Костопільської популяцій. Вони росли гірше контролю і їх 

значення теж були істотні за шкалою достовірності. 

Отже, за попередньою оцінкою насінні потомства плюсових дерев Моквинської 

популяції достовірно перевищуючи контрольні потомства із Базальтівської постійної лісо- 

насіннєвої ділянки плюсових дерев, зберігають спадкові ознаки плюсових дерев дуба 

звичайного. У майбутньому вирощені із таких сіянців саджанці можуть бути рекомендовані 

до закладання з них насінних і клонових плантацій, заготівлі з них насіння для штучного 

заліснення лісокультурних площ. 
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Рисунок.  Перевищення потомства  плюсових дерев дубу звичайного за висотою   

та діаметром при порівнянні з контрольними потомствами 

 

Звідси слідує висновок, що у однорічних рослин дуба звичайного проходить 

коливання показників, виявлено високі показники мінливості морфологічних ознак, тому 

вивчення енергії росту у всіх потомств плюсових дерев дуба звичайного потрібно 

продовжити у більш старшому віці рослин. 
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