
 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ 

 

 

Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису 

 

 

ВОКАЛЬЧУК БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ 

 

 

УДК 630.232:504.73:582.632.2 

ДИСЕРТАЦІЯ 

 

ПРОДУКТИВНІСТЬ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПЛАНТАЦІЙ ВЕРБИ 

ПРУТОВИДНОЇ ВПРОДОВЖ ДРУГОГО ЦИКЛУ ВИРОЩУВАННЯ 

 

201 «Агрономія» 

20 «Аграрні науки і продовольство» 

 

Подається на здобуття ступеня доктора філософії 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело 

_____________Б.М. Вокальчук 

 

Науковий керівник: Фучило Ярослав Дмитрович  доктор с.-г. наук, професор 

 

 

 

 

 

Київ-2021 



2 

 

АНОТАЦІЯ 

Вокальчук Б.М. «Продуктивність енергетичних плантацій верби 

прутовидної впродовж другого циклу вирощування» – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 201 – 

«Агрономія» галузь знань – 20 «Аграрні науки та продовольство». Інститут 

біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Київ, 2021. 

Актуальність теми. Для умов України надзвичайно перспективною в 

галузі відновлювальної енергетики є  вид верба прутовидна,  Salix viminalis L. та 

похідні від неї. Перевагою верби при використанні на біопаливо   є висока 

тепловіддача, та досить низький вміст шкідливих речовин, що звільняються при 

згорянні. Провідними науковцями в галузі рослинництва та біоенергетики 

проводиться робота з впровадження у виробництво високопродуктивних сортів 

та гібридів. Але поряд з тим вони потребують вивчення їх у різних грунтово-

кліматичних зонах України, а також створення сучасних  технологій 

вирощування до конкретних умов. 

У зв’язку з цим актуальним є розроблення наукових основ і практичних 

пропозицій щодо добору сортів верб, які найбільш придатні для вирощування на 

енергетичних плантаціях у ґрунтово-кліматичних умовах України та розробити 

ефективні технологічні схеми їх створення, вирощування та експлуатації. На 

вирішення вищезазначених проблем спрямована дана дисертаційна робота. 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше проведено комплексні 

дослідження особливостей росту та розвитку енергетичних плантацій верби 

прутовидної в другому циклі вирощування, вивчено вплив підживлення на 

початку вегетації другого обороту вирощування, удосконалено вітчизняну 

технологію вирощування різних сортів енергетичної верби в другому циклі 

вирощування, встановлено вплив густоти садіння та удобрення плантацій верби 

прутовидної на їх продуктивність впродовж другого циклу вирощування. 
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Удосконалено основні елементи технології вирощування енергетичної 

верби на енергетичних плантаціях впродовж другого циклу вирощування з 

урахуванням погодно-кліматичних умов. 

Набули подальшого розвитку питання вивчення впливу умов вирощування 

на ріст та розвиток верби прутовидної, проходження процесів поглинання 

поживних речовин та фотосинтезу в умовах Правобережного Лісостепу України. 

Обґрунтовано економічну та енергетичну ефективність вирощування 

верби прутовидної в другому циклі за вдосконаленими елементами технології 

вирощування. 

Практичне значення отриманих результатів. В результаті проведених 

досліджень визначено найбільш ефективну густоту стояння та схему садіння 

верби прутовидної, а також оптимальну дозу внесення азотних добрив, що 

забезпечить максимальну продуктивність біомаси.  

Дослідженнями встановлено, що  отримати максимальні результати 

продуктивності біомаси за вирощування плантацій верби прутовидної в другому 

циклі вирощування необхідно проводити садіння плантацій спареними рядами за 

схемою з відстанню між кулісами 1,5 м, відстань між рядами в кулісах 0,75 м, за 

відстані між живцями в рядку становила 0,75 м, та густоти садіння — 15 тис 

шт./га. Також доведено, що для закладки швидкого росту та розвитку рослин 

верби в другому циклі вирощування  необхідно на початку вегетації  після 

першого трирічного обороту заготівлі біомаси вносити 200 кг/га аміачної селітри 

(70 кг/га д.р. азоту).  

Оптимізація досліджуваних елементів технології вирощування верби 

прутовидної дозволяє навіть в стресових умовах навколишнього середовища 

дозволяє забезпечити  урожайність абсолютно сухої біомаси на рівні 74,1 т/га. 

Основні результати досліджень. За результатами досліджень плантацій 

верби прутовидної встановлено, що зі збільшенням густоти садіння на всіх 

варіантах досліду призводило до зменшення середньої висоти кущів у перший 
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рік вегетації. Найбільшу середню висоту в перший рік (4,61 м ) мали рослини 

сорту ‘Тора’ за схеми садіння 0,75-1,50-0,75 м та густоти 12 тис. шт/га.   

Найбільшими показниками середньої висоти пагонів в кінці другого циклу 

вирощування років відзначився сорт ‘Тора’  за схеми садіння 0,75-1,50-0,75 м та 

густоти 12 тис. шт./га (6,83 м) та за схеми садіння 0,75-2,50-0,75 м і аналогічної 

густоти (6,33 м). На всіх варіантах досліджень відмічено зниження висоти рослин 

зі збільшенням густоти стояння. Найнижчими були рослини сорту  

‘Тернопільська’ за схеми садіння 0,75-2,50-0,75 м і густоти стояння 18 та 15 тис. 

шт./га і становили 4,55 і 4,84 м відповідно.  

Найбільший середній діаметр найвищих трирічних пагонів при основі  

відмічено у сорту ‘Тора’ за схеми садіння 0,75-1,50-0,75 м і був на рівні 51,4 мм. 

Майже на всіх варіантах досліжень спостерігається зворотня залежність між 

густотою стояння та діаметром найвищого пагона, зі збільшенням густоти 

стояння зменшується показник його діаметру. Сорт ‘Тернопільська’ показав 

значно менші показники діаметра в третій рік вегетації  за схеми садіння 0,75-

2,50-0,75 м і густоти 15 тис. шт./га (29,7 мм) мм, а також схеми 0,75-1,50-0,75 м 

густоти стояння 18 тис. шт./га. 

В дослідженнях відмічено, що найбільшу кількість пагонів в кінці другого 

циклу вирощування сформував  сорт ‘Тернопільська’ за густоти 12 тис. шт./га з 

на двох схемах садіння  0,75-1,50-0,75 м та 0,75-2,50-0,75 м і становило 8,0 та 8,4 

шт/кущ відповідно. Найменшу кількість пагонів сформував сорт ‘Тора’ (5,0 

шт/кущ) за схеми садіння 0,75-2,50-0,75 м і густоти стояння 18 тис. шт./га. В 

Відмічено зниження кількості пагонів на кущ зі збільшенням густоти стояння. 

Врожайність сухої біомаси верби після другого трирічного циклу 

вирощування найбільшою виявилася в сорту ‘Тора’ за схеми садіння 0,75-1,50-

0,75 м за густоти садіння 15 тис. шт./га – 65,3 т/га, у варіанті з густотою 12 тис. 

шт./га цей показник становив 59,3 т/га. 
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 Внесення азотних добрив у ґрунт на енергетичних плантацій верби двох 

сортів , після зрізання біомаси першого циклу вирощування, у вигляді аміачної 

селітри (N0, N35, N70) мало суттєвий вплив на показники росту, розвитку і  

продуктивності в другому циклі вирощування. Виявлено, що на варіантах із 

внесенням N70 рослини мали довший вегетаційний період в перший рік росту, і 

протягом вересня в них ще відбувався приріст у висоту. Найбільший приріст 

рослин спостерігався в кінці травня-на початку червня у сорту ’Тора’. На 

варіантах без внесення добрив і за внесення N35 він становив 90 см, а на ділянці з 

внесенням N70–92 см. 

В кінці третього циклу вирощування позитивний вплив добрив на середню 

висоту кущів зберігся, але різниця між показниками висоти між варіантами 

досліду була не суттєва. Найвищі рослини в кінці другого циклу вирощування з 

внесенням аміачної селітри сформував сорт ’Тора’ у варіанті з максимальною 

дозою підживлення N70 – 6,78 м, що більше контролю на 8%, де показник висоти 

становив 6,29 м. Найнижчі рослини в кінці другого циклу вирощування було 

відмічено на контрольному варіанті сорту ’Тернопільська’ — 5,22 м, а 

збільшення дози азоту до N35 та N70 сприяло збільшенню висоти до 5,58 м та 

5,79 м відповідно.  

Дослідження впливу удобрення на середній діаметр найвищого пагона при 

основі сортів ‘Тора’ та ‘Тернопільська’ показує суттєвий вплив на його 

збільшення. Найбільший діаметр найвищого пагона було відмічено у сорту 

‘Тора’ з внесенням добрив в дозі N70  - 46,8мм.  Найменший діаметр спостерігався 

у сорту ‘Тернопільська’ на контролі без внесення добрив становив  35,0 мм, і був 

найнижчий в досліді.  

На всіх варіантах досліду максимальні показники площі листкової поверхні 

на кущ спостерігаються в кінці червня – на початку липня. В обох сортів 

спостерігалася тенденція збільшення площі листкової поверхні зі збільшенням 

дози азотних добрив. За показником площі листової поверхні 1 га переважав сорт 
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‘Тора’. На контрольному варіанті без внесення добрив площа листя на 1 га у 

сорту ‘Тора’ становила 68 тис. м2/га та зростала до 71,22 та 74,53 тис. м2/га за 

внесення N35 та N70   відповідно.  Показники сорту ‘Тернопільська’ були нижчими 

і становили 57,40 тис. м2/га на контрольному варіанті без внесення добрив, і за 

внесення N35 та N70  -  60,45 до 65,85 тис. м2/га відповідно. 

Чистої продуктивність фотосинтезу в кінці другого циклу вирощування  

спостерігалася в період червня-липня. Найвищий показник чистої 

продуктивність фотосинтезу спостерігався в період 30 червня-30 липня у сорту ‘ 

Тора’  у варіанті з максимальною дозою підживлення (6,23 г/м2 доба). Відмічено,  

що різниця в показнику ЧПФ в липні була несуттєва на нашу думку через кращу 

адаптованість до посушливих умов року, що склалися вітчизняного сорту 

‘Тернопільська’, ростові процеси якого за таких умов відбуваються краще. 

Вищими показниками вмісту макроелементів в трирічній біомасі 

відзначається сорт ‘Тора’, де вміст азоту в деревині на контролі становив 0,95 % 

і збільшувався до 1,00 та 1,15 % за внесення дози азоту N35 та N70  відповідно. У 

біомасі сорту ‘Тернопільська’ міститься приблизно однакова кількість азоту, 

незалежно від варіантів удобрення ґрунту – від 0,9 до 1,05%. В обох сортів за 

різних варіантів внесення добрив спостерігається збільшення інших 

мікроелементів фосфору та калію. 

Встановлено, що зольність сухої трирічної біомаси верби у варіанті без 

внесення добрив  становить у сортів ‘Toра’ - 1,3%, а в сорту ‘Тернопільська’ –1,1 

%. З внесенням дози добрив N35  уміст попелу в сухій біомасі зростає до  1,7 % у 

сорту ‘Toра’ та до 1,5 % у сорту ‘Тернопільська’. Збільшення дози азоту до 70 

кг/га д.р. призводить до збільшення показника зольності у сортів ‘Toра’  та 

‘Тернопільська’ до 2,3 і 2,0 % відповідно. 

Найвищу врожайність в кінці другого циклу вирощування сформував сорт 

’Тора’ у варіанті з максимальною дозою підживлення N70 – 74,1 т/га , що більше 

контролю на 13 %, де урожайність становила 65,3 т/га. Сорт ’Тернопільська’ 
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виявився менш продуктивним. На варіантах із внесенням мінеральних добрив 

урожайність плантацій сорту ‘Tернопільська’ зростала порівняно до контролю 

без добрив (55,6 т/га) зі збільшенням їх дози на 3,7 та 9,3 т/га відповідно. 

Вищі показники коефіцієнту енергетичної ефективності (КЕЕ) в другому 

циклі вирощування зафіксовано у варіантах із застосуванням аміачної селітри в 

дозі 200 кг/га (N70) в обох сортів, за якого цей коефіцієнт  досягає 22,9 сорту 

‘Toра’ та 22,6 сорту ‘Tернопільська’. Найбльш енергетично ефективним виявися 

сорт ‘Toра’ за внесення 200 кг/га аміачної селітри. 

Ключові слова: біоенергетика, верба, енергетична біомаса, сорти, густота 

садіння, внесення азотних добрив, урожайність, вміст макроелементів, зольність. 

 

SUMMARY 

Vokalchuk BM «Productivity of energy plantations of willow during the second 

cycle of cultivation» – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the Doctor of Philosophy 

on a specialty 201 – «Agronomy» branch of knowledge – 20 "Agrarian sciences and 

food". Institute of Bioenergy Crops and Sugar Beet NAAS of Ukraine, Kyiv, 2021 

Actuality of theme. For Ukraine conditions, the species of willow, Salix 

viminalis L. and its derivatives is extremely promising in the field of renewable energy. 

The advantage of willow when used for biofuels is high heat transfer and a low content 

of harmful substances released during combustion. Leading scientists in the field of 

crop production and bioenergy are working to introduce high-yielding varieties and 

hybrids into production. But at the same time, they need to study them in different soil 

and climatic zones of Ukraine, as well as the creation of modern technologies for 

growing to specific conditions. 

In this regard, it is important to develop scientific bases and practical proposals 

for the selection of willow varieties that are most suitable for growing on energy 

plantations in soil and climatic conditions of Ukraine and to develop effective 
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technological schemes for their creation, cultivation, and operation. This dissertation is 

aimed at solving the above problems. 

Scientific novelty of the obtained results.  For the first time a comprehensive 

study of the peculiarities of growth and development of energy plantations of willow 

in the second cycle of cultivation, studied the effect of fertilization at the beginning of 

the growing season, improved domestic technology for growing different varieties of 

energy willow in the second cycle, established the effect of planting density and 

fertilization their productivity during the second growing cycle. 

The main elements of the technology of growing energy willow on energy 

plantations during the second cycle of cultivation have been improved, considering 

weather and climatic conditions. 

The issues of studying the influence of growing conditions on the growth and 

development of willow, the processes of nutrient absorption and photosynthesis in the 

conditions of the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine were further developed. 

The economic and energy efficiency of cultivation is substantiated willow twigs 

in the second cycle for advanced elements of cultivation technology. 

The practical significance of the results. As a result of the conducted research 

the most effective density of standing and the scheme of planting of a willow, and an 

optimum dose of entering of nitrogen fertilizers that will provide the maximum 

productivity of biomass are defined. 

Studies have shown that to obtain maximum biomass productivity results for 

growing willow plantations in the second cycle of cultivation it is necessary to plant 

plantations in paired rows according to the scheme with a distance between the scenes 

1.5 m, the distance between rows behind the scenes 0.75 m, the distance between 

cuttings in row was 0.75 m, and planting density - 15 thousand pieces / ha. It is also 

proved that to bookmark the rapid growth and development of willow plants in the 

second cycle of cultivation, it is necessary at the beginning of the growing season after 
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the first three years of biomass harvesting to make 200 kg / ha of ammonium nitrate 

(70 kg / ha of nitrogen). 

Optimization of the studied elements of the technology of growing willow allows 

even in stressful environmental conditions to ensure the yield of dry biomass at the 

level of 74.1 t / ha. 

The main results of research.  According to the results of studies of willow 

plantations, it was found that with increasing planting density in all variants of the 

experiment led to a decrease in the average height of the bushes in the first year of 

vegetation. The highest average height in the first year (4.61 m) had the plants of the 

variety ‘Torah’ with planting schemes of 0.75-1.50-0.75 m and a density of 12 thousand 

pieces / ha. 

The highest indicators of the average height of shoots at the end of the second 

cycle of growing years was marked by the variety 'Tora' for planting schemes 0.75-

1.50-0.75 m and density of 12 thousand pieces / ha (6.83 m) and for planting schemes 

0.75-2.50-0.75 m and a similar density (6.33 m). In all variants of the study there was 

a decrease in plant height with increasing stocking density. The lowest were the plants 

of the variety ‘Ternopilska’ with planting schemes of 0.75-2.50-0.75 m and standing 

densities of 18 and 15 thousand pieces / ha and were 4.55 and 4.84 m, respectively. 

The largest average diameter of the highest three-year shoots at the base was 

observed in the variety ‘Tora’ for planting schemes 0.75-1.50-0.75 m and was at the 

level of 51.4 mm. In almost all variants of research there is an inverse relationship 

between the density of standing and the diameter of the highest shoot, with increasing 

density of standing decreases its diameter. Variety 'Ternopilska' showed much smaller 

diameter in the third year of the growing season for planting schemes 0.75-2.50-0.75 m 

and a density of 15 thousand pieces / ha (29.7 mm) mm, as well as schemes 0, 75-1.50-

0.75 m standing density 18 thousand pieces / ha. 

In researches it is noted that the greatest number of shoots at the end of the second 

cycle of cultivation was formed by the variety 'Ternopilska' at densities of 12 thousand 
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pieces / hectare with on two schemes of planting of 0,75-1,50-0,75 m and 0,75-2 , 50-

0.75 m and was 8.0 and 8.4 pcs / bush, respectively. The smallest number of shoots was 

formed by the variety ‘Tora’ (5.0 pcs / bush) with planting schemes of 0.75-2.50-0.75 

m and standing density of 18 thousand pcs / ha. In There is a decrease in the number of 

shoots per bush with increasing stocking density. 

The yield of dry willow biomass after the second three-year growing cycle was 

the highest in the variety 'Tora' for planting schemes 0.75-1.50-0.75 m for planting 

densities of 15 thousand pieces / ha - 65.3 t / ha, in variant with a density of 12 thousand 

units / ha, this figure was 59.3 t / ha. 

 Application of nitrogen fertilizers to the soil on energy plantations of willow of 

two varieties, after cutting the biomass of the first growing cycle, in the form of 

ammonium nitrate (N0, N35, N70) had a significant impact on growth, development and 

productivity in the second growing cycle. It was found that in the variants with the 

introduction of N70 the plants had a longer growing season in the first year of growth, 

and during September they still had an increase in height. The highest growth of plants 

was observed in late May-early June in the variety ‘Tora’. In the variants without 

fertilizer application and for N35 application, it was 90 cm, and in the area with N70 –92 

cm application. 

At the end of the third growing cycle, the positive effect of fertilizers on the 

average height of the bushes remained, but the difference between the height indicators 

between the variants of the experiment was not significant. The tallest plants at the end 

of the second cycle of cultivation with the introduction of ammonium nitrate formed a 

variety 'Torah' in the version with a maximum fertilization dose of N70 - 6.78 m, which 

is more than 8%, where the height was 6.29 m. The lowest plants at the end of the 

second cultivation cycle was observed in the control variant of the variety 'Ternopilska' 

- 5.22 m, and the increase in the dose of nitrogen to N35 and N70 contributed to the 

increase in height to 5.58 m and 5.79 m, respectively. 
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The study of the influence of fertilizer on the average diameter of the highest 

shoot based on varieties ‘Tora’ and ‘Ternopilska’ shows a significant effect on its 

increase. The largest diameter of the highest shoot was observed in the variety ‘Torah’ 

with the application of fertilizers at a dose of N70 - 46.8 mm. The smallest diameter was 

observed in the cultivar ‘Ternopilska’ in the control without fertilizer application was 

35.0 mm and was the lowest in the experiment. 

In all variants of the experiment, the maximum leaf surface area per bush is 

observed in late June - early July. In both varieties there was a tendency to increase the 

leaf surface area with increasing dose of nitrogen fertilizers. According to the leaf 

surface area of 1 ha, the variety ‘Torah’ prevailed. In the control variant without 

fertilizer application, the leaf area per 1 ha in the cultivar ‘Tora’ was 68 thousand m2 / 

ha and increased to 71.22 and 74.53 thousand m2 / ha with the application of N35 and 

N70, respectively. Indicators of the variety ‘Ternopilska’ were lower and amounted to 

57.40 thousand m2 / ha in the control variant without fertilizer application, and for 

application of N35 and N70 - 60.45 to 65.85 thousand m2 / ha, respectively. 

The Effect on Net Photosynthesis at the end of the second cycle of cultivation 

was observed during the growing season, the highest rates were observed in June-July. 

The highest indicator of net photosynthesis productivity was observed in the period 

from June 30 to July 30 in the variety ‘Tora’ in the variant with the maximum feeding 

dose (6.23 g / m2 per day). It is noted that the difference in the NPF in July was 

insignificant in our opinion due to better adaptation to the arid conditions of the current 

year of the domestic variety ‘Ternopilska’, the growth processes of which are better 

under such conditions. 

The highest indicators of the content of macronutrients in three-year biomass are 

marked by the variety ‘Tora’, where the nitrogen content in the wood under control was 

0.95% and increased to 1.00 and 1.15% with the application of nitrogen N35 and N70, 

respectively. The biomass of the ‘Ternopilska’ variety contains approximately the same 

amount of nitrogen, regardless of the soil fertilization options - from 0.9 to 1.05%. In 
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both varieties, with different fertilizer application options, there is an increase in other 

trace elements phosphorus and potassium. 

It was found that the ash content of dry three-year willow biomass in the variant 

without fertilizer application is 1.3% for Tora varieties and 1.1% for ‘Ternopilska’ 

varieties. With the application of a dose of N35 fertilizers, the ash content in dry biomass 

increases to 1.7% in the variety ‘Tora’ and to 1.5% in the variety ‘Ternopilska’. 

Increasing the nitrogen dose to 70 kg / ha d.r. leads to an increase in the ash content of 

varieties ‘Tora’ and ‘Ternopilska’ to 2.3 and 2.0%, respectively. 

The highest yield at the end of the second growing cycle was formed by the 

variety ‘Tora’ in the variant with the maximum fertilization dose N70 - 74.1 t / ha, which 

is 13% more than the control, where the yield was 65.3 t / ha. The ‘Ternopilska’ variety 

turned out to be less productive. In the variants with mineral fertilizers, the yield of 

plantations of the ‘Ternopilska’ variety increased compared to the control without 

fertilizers (55.6 t / ha) with an increase in their dose by 3.7 and 9.3 t / ha, respectively. 

The higher energy efficiency ratio (KEE) in the second rotation cycle were 

recorded in the variants appling ammonium nitrate at a dose of 200 kg / ha (N70) in 

both cultivars, with a coefficient of 22.9 in Tora and 22.6 in 'Ternopilska '. The most 

energy efficient variety was ‘Tora’ with 200 kg / ha of ammonium nitrate. 

Key words: bioenergy, willow, energy biomass, varieties, planting density, 

application of nitrogen fertilizers, yield, macronutrient content, ash content. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Залежність економіки України від іноземних джерел 

енергоносіїв енергії спонукає до пошуку альтернативних джерел енергії. Одним 

із важливих джерел енергії є деревина.  Застосування відновлюваних джерел 

енергії, є найкращою альтернативою викопним. Тому останнім часом велика 

увага приділяється швидкоростучим багаторічним насадженням. Такі 

насадження дають змогу отримати багато біомаси на відносно малій площі. За 

прогнозами глобального використання енергії що біомаса буде одним з основних 

джерел відновлюваної енергії в найближчі десятиліття [6,8]. 

Україна має хороші умови та достатній потенціал для динамічного 

розвитку біоенергетики, адже  вона є дуже вагомим фактором не лише для 

пом'якшення наслідків змін клімату, але й для забезпечення незалежності від 

іноземних енергоносіїв та економічного зростання [14].  

Сприятливі природно-кліматичні умови України, дозволять вирощувати 

велику кількість високопродуктивних енергетичних рослин. Тому важливе 

значення має аналіз світових рослинних ресурсів і добір найперспективніших 

рослин для використання у біоенергетичних цілях. В зв’язку з цим, особливої 

актуальності набуває науково-дослідна робота з дослідження, вивчення 

елементів технології вирощування енергетичних рослин в Україні [32]. 

Для умов України надзвичайно перспективною в галузі відновлювальної 

енергетики є  вид верба прутовидна,  Salix viminalis L. та похідні від неї. 

Перевагою верби при вирокористанні на біопаливо   є висока тепловіддача, та 

досить низький вміст шкідливих речовин, що звільняються при згорянні [70].  

На сьогодні високу продуктивність біомаси для виробництва біопалива 

забезпечують нові сорти та гібриди енергетичної верби, які за ефективністю 

значно переважають вітчизняні види. Провідними науковцями в галузі 

рослинництва та біоенергетики проводиться робота з впровадження у 

виробництво високопродуктивних сортів та гібридів. Але поряд з тим вони 
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потребують вивчення їх у різних грунтово-кліматичних зонах України, а також 

створення сучасних  технологій вирощування до конкретних умов [63, 68].   

Незважаючи на обширні дослідження по використанню добрив на 

швидкоростучих плантаціях верб,  окремі елементи технології, зокрема 

оптимальні дози внсення добрив, для застосування в умовах України в другому 

циклі вирощування невстановлено. 

У зв’язку з цим актуальним є розроблення наукових основ і практичних 

пропозицій щодо добору сортів верб, які найбільш придатні для вирощування на 

енергетичних плантаціях у ґрунтово-кліматичних умовах України та розробити 

ефективні технологічні схеми їх створення, вирощування та експлуатації. На 

вирішення вищезазначених проблем спрямована дана дисертаційна робота. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами. 

Дослідження за темою дисертаційної роботи виконані впродовж 2018 –2020 рр. і 

є складовою частиною досліджень відділу технологій вирощування та 

переробляння біоенергетичних культур Інституту біоенергетичних культур і 

цукрових буряків НААН згідно з ПНД 16 «Біоенергетичні ресурси» за завданням 

16.00.03.21 П. «Оптимізувати елементи технології вирощування енергетичної 

біомаси рослин родини вербові (SALICACEAE) »(номер ДР 0119U001127, 2019–

2020 рр.) та 16.00.03.09 П «Розробити теоретичні основи механізованих 

технологій вирощування енергетичної верби та тополі для виробництва твердих 

видів біопалива» (номер ДР 0116U002199, 2016–2018 рр.). 

Мета і завдання дослідження. Оцінити біологічні та екологічні 

особливості різних сортів верби прутовидної та удосконалити технологію їх 

вирощування на енергетичних плантаціях – енергетичні плантації верб, що 

зростають в Україні.  

Об’єкт дослідження –енергетичні плантації верб, що зростають в Україні.  

Предмет дослідження – сорти верби прутовидної та вплив елементів 

технології вирощування на їх продуктивність. 
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Завдання досліджень: 

• Проаналізувати особливості росту і розвитку рослин в четвертий та 

наступні роки вегетації та формування врожаю надземної маси енергетичної 

верби залежно від грунтово-кліматичних і погодних умов вирощування 

• Оцінити досліджувані сорти верби прутовидної з огляду на їх 

перспективність для вирощування в умовах України  

• Встановити вплив густоти садіння та удобрення плантацій верби 

прутовидної на їх продуктивність впродовж 4-7 років вегетації 

• Розробити основні елементи технології вирощування енергетичної 

верби 

• Провести економічну і енергетичну оцінку ефективності 

вирощування енергетичної верби як багаторічної енергетичної культури для 

виробництв біопалива 

Методи дослідження: біометричні – для визначення біометричних 

показників плантацій у процесі їх росту і розвитку; фізіолого-біохімічні – для 

вивчення перебігу основних фізіологічних процесів та вмісту поживних речовин 

у рослинах; селекційні – для порівняння морфологічних показників та 

продуктивності різних сортів плантацій при їх зростанні в однакових грунтово-

кліматичних умовах; математичної статистики – для обробки експериментальних 

даних. 

Наукова новизна одержаних результатів.  

Уперше в умовах Правобережного Лісостепу України:  

– встановлено показники росту й розвитку рослин, а також та формування 

продуктивності енергетичних плантацій в другому циклі вирощування двох 

сортів верби іноземної  та вітчизняної селекції;  

– визначено агрономічну та економічно доцільну норму внесення азотних 

добрив (N70) для забезпечення високої продуктивності плантацій двох сортів 

верби – ‘Toра’, ‘Тернопільська’;  
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Удосконалено наявні технології вирощування, створення та догляду 

бангаторічних енергетичних плантацій верби.  

Отримали подальший розвиток дослідження кількісних та якісних 

характеристик,  та їх продуктивності протягом наступних трирічних циклів росту 

та розвитку сортів, що поширені вУкраїні. 

Практичне значення отриманих результатів. На базі результатів 

польових досліджень розроблено науково обґрунтовану технологію 

вирощування  сортів верби іноземної та вітчизняної селекції в другому циклі 

вирощування, удосконалено елементи технології щодо оптимальної схеми 

садіння, густоти стояння та удобрення плантацій азотними добривами.   

Особистий внесок здобувача. Дисертаційну роботу виконано автором 

особисто. Зокрема, здобувачем здійснено пошук та аналіз наукових джерел 

розроблено програму, схеми дослідів та методологію проведення експериментів, 

закладено польові досліди, проведено польові та лабораторні дослідження, 

здійснено аналіз та обробка отриманих даних, проведено комп’ютерну обробку, 

сформульовано основні представлення та узагальнені висновки, розроблено 

рекомендації щодо їхнього практичного використання у господарствах України. 

За результатами проведених досліджень самостійно та у співавторстві 

підготовлено та опубліковано наукові праці (частка авторського внеску в 

останніх становить 55–85 %). 

Апробація результатів дисертації.  Основні положення й результати 

досліджень доповідалися на засіданнях відділу селекції і сталих технологій 

вирощування та переробляння біоенергетичних культур та Методичної комісії 

Інституту біоенергетичних культур і буряків цукрових НААН (2018–2020 рр.). 

Результати проведених досліджень, основні положення дисертаційної роботи 

оприлюднені та обговорені на конференціях: Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Колесниковські читання», присвяченої пам'яті професора О. І. 

Колесникова. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (16–17 жовтня 2018 року. м. Харків); 
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Всеукраїнської науково-практичної конференції “Проблеми та перспективи 

інноваційного розвитку сільського господарства”, (смт. Немішаєве 12 березня 

2019 р.); Міжнародної науково-практичної конференції “Відтворення лісів та 

лісова меліорація в Україні: витоки, сучасний стан, виклики сьогодення та 

перспективи в умовах антропоцену” присвяченої 100-річчю кафедри відтворення 

лісів та лісових меліорацій (6-8 листопада 2019 р., м. Київ); Конкурсі на здобуття 

преміх Національної академії аграрних наук України “За кращу наукову доповідь 

молодого вченого НААН з фундаментальних та прикладних досліджень”, (м.Київ 

02 липня 2021 р.); ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції “ Лісівнича 

освіта і наука: стан, проблеми та перспективи розвитку”(25 березня 2021 р., м. 

Малин, Україна). 

Публікації результатів досліджень. За матеріалами дисертації 

опубліковано 10 наукових праць, зокрема три статті у фахових виданнях України 

у журналах, включених до міжнародних науковометричних баз даних, одна 

стаття в науковому виданні іншої держави, одні методичні рекомендації, п’ять 

тез доповідей у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена на 146 сторінках 

комп’ютерного тексту, містить 23 таблиць, 50 рисунків. Робота складається зі 

вступу, розділів, висновків та рекомендацій виробництву. Список використаних 

джерел налічує 202 найменувань, з яких 120 латиницею.  
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РОЗДІЛ 1. ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ 

ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БІОМАСИ ВЕРБИ  

1.1. Стан та перспективи виробництва біомаси з верби світі 

Прогнози глобального використання енергії передбачають, що біомаса 

стане важливим джерелом відновлюваної енергії. В Україні наступні десятиліття 

швидкоростучі  деревні культури будуть основним джерелом цієї біомаси [142].  

У багатьох країнах, що розвиваються, біомаса забезпечує більше 60% 

енергопостачання. Біомаса для енергетики має потенціал для значного зростання 

в наступні десятиліття і стати одним із стовпів майбутньої стабільної 

енергетичної системи. Проте, у багатьох країнах дані про потенціал, 

виробництво, перетворення та використання біомаси для виробництва енергії є 

неповними, неточними або лише приблизними [197]. 

Розвиток та використання ресурсів біомаси на  біоенергетичні цілі стало 

важливим пріоритетом у ряді зарубіжних країн, таких як: Північна Америка, 

Європа, Австралія та ін. Це обумовлено зростаючою стурбованістю щодо 

негативного впливу на навколишнє середовище, пов'язане з використанням 

викопного палива,  енергетичну  безпеку, та вичерпання природних  ресурсів; 

необхідність розвитку  сільських територій [94,25].  

Біомаса в даний час забезпечує близько 10,5% від глобального постачання 

всієї енергії. За більшістю прогнозів глобальне використання енергії з біомаси 

буде значно збільшуватися [111,197]. 

В країнах Євросоюзу біля 13,2 млн.га земель є придатними  для 

вирощування енергетичних культур; за прогнозами до 2020 р. цей показник може 

зрости до 20,5 млн. га, а до 2030 р. – до 26,2 млн. га. За оцінкою Європейської 

Комісії, для досягнення цілі 2020 року (10% ВДЕ в транспортному секторі ЄС) 

під енергетичні культури необхідно задіяти 17,5 млн. га або близько 10% всіх 

використовуваних сільськогосподарських земель країн ЄС-27 [2]. Для отримання 
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біомаси на сьогодні залучаються різноманітні ресурси, включаючи ліси, 

сільськогосподарські посіви, різні залишки деревних або трав'янистих культур.  

Енергетичні культури є основною складовою біоенергетичного сектора ЄС. 

Європейська біоенергетична асоціація оцінює сьогоднішній потенціал 

енергетичних культур в Євросоюзі на рівні 44-47 млн. т н.е./рік [82]. Станом на 

2020 рік  цей показник сягає 138 млн. т н.е. біомаси у валовому кінцевому 

енергоспоживанні, що відповідає 14% ВКЕ [106]. 

На сьогодні існує багато джерел енергії, отриманої з рослинних ресурсів, 

але більша перевага надається  швидкоростучим вербам. Найбільш 

перспективним видом верби для вирощування на енергетичних плантаціях є 

верба прутовидна (Salix viminalis). Багатьма науковими закордонними дослідами 

було доведено, що верба може бути ефективно використана для покращення 

екологічної ситуації, такої як контроль ерозії, фіторемедіація  та збільшення 

біорізноманіття. Однак здатність біомаси плантації для збільшення 

біорізноманіття є мінімальними в порівнянні з іншими системами, які 

використовуються більш довгі цикли вирощування з більшою неоднорідністю 

[130; 145; 157; 196]. 

Перевагою вирощування верби прутовидної, перед польовими 

сількогосподарськими  культурами , є те що не виникає проблем, які виникають 

при використанні  кукурудзи (Z. mays) дл виробництва етанолу. Азотні добрива, 

що використовуються для підвищення продуктивності даної культури, 

збільшують енерговитрати і можуть сприяють вивільненню N2O в атмосферу, за 

рахунок може компенсувати значні частини скорочення викидів CO2.  

Швидкоростучі плантації верб дозволяють отримати набагато більше  енергії, ніж 

багато інших джерел енергії біомаси, включаючи кукурудзу [196, 131].   

Дослідженнями встановлено, що верба, вирощена на швидкоростучих 

інтенсивних плантаціях, є життєздатним джерелом енергії.  Хоча паливо з 

біомаси при спалюванні виділяється CO2,  його викиди врівноважуються, коли  
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поглинається фотосинтезом під час вирощування. Це означає, що при заміні 

викопних джерел енергії біомасою, можливо значно скоротити викидів CO2 в 

атмосферу. Хоча збільшення немає у викидах CO2 безпосередньо внаслідок 

спалювання палива біомаси переробки та транспортування використання 

поточної інфраструктури вимагає використання викопного палива [94;119;110, 

196].  Переважаючою властивістю верби є її опірність до морозів, шкідників і 

патогенів. Верба може вільно зростати на ґрунтах різного виду та складу, на 

болотних і малопродуктивних (тих, що потребують рекультивації) землях. 

Звичайно, на землях низької якості культура зростає не так швидко як в 

оптимальних умовах для росту і розвитку, однак аквтивному росту допомагає 

потужно розвинена коренева система. Ключовою властивістю верби є те, що вона 

може випаровувати з ґрунту велику кількість води. Таким шляхом можна 

вирішити проблему осушення ґрунтів з великим обсягом підземних вод або 

захистити землю від заболочування. В період інтенсивної вегетації плантація 

верби може випаровувати до 800 тис. л/га в залежності від густоти садіння [6]. 

Швецькі вчені відмічають зниження викидів парникових газів,  за рахунок 

накопичення вуглецю в ґрунті в мінеральних ґрунтах, що також призводить до 

підвищення родючості ґрунту. Вилуговування поживних речовин можна 

зменшити за допомогою вирощування енергетичних культур, оскільки буферні 

смуги вздовж посівів можуть зменшити впив вітрової  ерозії . Окрім того, за 

допомогою вирощування культур роду Salix можливо знизити вміст важких 

металів у ґрунті [95]. 

Розвиток відновлюваних джерел енергії здійснюється країнами 

Європейського Союзу, зокрема найбільше у Франції, Швеції, Фінляндії та 

Німеччині. В останні роки використання біомаси для виробництва енергії істотно 

збільшилося в Фінляндії (де енергія, що отримується з біомаси, становить більше 

20% від загального обсягу виробництва первинної енергії), біопаливо відіграє 
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важливу роль у децентралізації та диверсифікації енергетичної системи країни 

[169,168]. 

Однією з передових країн у вирощуванні швидкоростучих плантацій верб 

в ЄС є Швеція.  Дані однієї з аналітичних компаній показують, що в країні 

щорічно висаджують приблизно близько 500 га нових площ верби, та стільки ж 

рекультивують. Цікавий факт, що вербову тріску поставляють на 25 об‘єктів 

теплогенерації. За цим показником Швеція взагалі знаходиться на першому місці 

в світі  [95]. Важливим фактором вирощування плантацій верби в Швеції є 

державна підтримка фермерів, де покривається частина затрат на створення 

плантацій відбувається в розрахунку 500 євро на 1 гектар. 

За даними Європейської біомасової асоціації у Великобританії платації 

верб займають близько 4000 га. Основним фактором, що сприяють розвитку 

плантацій в цій країні є  обмеженість лісових ресурсів у самій країні, і державну 

підтримку фермерів у розмірі 800-1000 фунтів стерлінгів на 1 гектар 

(компенсація частини затрат на садіння [99,18,90]. 

У сусідній Польщі насаджено     біля 9000 га енергетичних плантацій верб. 

Основним споживачем цієї біомаси є польські теплоелектростанції, які 

виробляють близько 90% електроенергії, що споживається країною. Важливим є  

в Польщі прийнятий закон, що стимулює теплоелектростанції використовувати, 

поряд із вугіллям, біопаливо для зменшення викидів CO2 в атмосферу [135]. 

Cтимулюванням розвитку площ енергетичних плантацій стало те, що в 

2008 році Польща ухвалила постанову, яка стимулює використання 

сільськогосподарської біомаси [47,135,17].  Ухвалення   згаданої    постанови    

та    наявність    великої    кількості малопродуктивних земель дало поштовх до 

розвитку плантацій енергетичної верби в Польщі.  

Залежність ЄС від імпорту енергії становить близько 50% і у випадку, 

якщо не буде зроблено ніяких заходів, прогнозується її подальше зростання. 

Це особливо відноситься до нафти і газу, які будуть у все більш зростаючому 
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обсязі надходити з джерел, розташованих далеко за межами Європейського 

Союзу, та імпорт яких часто пов'язаний з певними геополітичними ризиками, 

які є на сьогодні. Таким чином, основна увага приділятиметься питанням 

безпеки енергопостачання. Отримання енергії, джерелом якої служать 

місцеві відновлювані енергетичні ресурси, буде відігравати все більш 

зростаючу роль у скороченні імпорту енергії, що матиме позитивний вплив на 

торговельний баланс і безпеку енергопостачання ("Енергія для майбутнього 

1997").  

Активного розвитку у вирощуванні енергетичної біомаси верби 

досягнуто  у Канаді.  За довгий період отримано дані щодо продуктивності 

плантацій низки видів і сортів верб за різних варіантів їх удобрення і 

заготівлі біомаси [169]. 

В Сполучених Штатах Америки дослідження особливостей 

вирощування енергетичних плантацій верб розпочато ще в середині 80-х 

років [182]. У травні 2008 р. Конгрес США прийняв ряд важливих законів 

за яким передбачено щорічне фінансування енергетичного плантаційного 

вирощування в країні . 

Ученими США проводяться дослідження продуктивності 

енергетичних плантацій верби на маргінальних землях та її динаміки 

залежно від віку та циклу вирощування [198]. Урожайність  біомаси, після 

першого трирічного циклу вирощування на малопродуктивних землях, 

становить у середньому 10  т/га у рік [182]. 

Для підвищення врожайності і біологічної стійкості енергетичних 

плантацій у Сполучених Штатах проводяться значні обсяги селекційних 

досліджень. Стратегія селекційних робіт передбачає повторне схрещування 

найперспективніших гібридів, отримання великих родин і добір з них 

кращих клонів для подальших селекційних досліджень [129,119]. 

За останні кілька років у Сполучених Штатах розроблено низку 
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моделей прогнозування продуктивності плантацій верби й тополі: 

ForestGrowth-SRC, Bio Crop, 3PG, PRISM-ELM та деякі інші [98, 97]. 

Аналіз наявних у США технологій вирощування верб і тополь 

показав, що для підвищення економічної ефективності продукування 

енергетичної деревної сировини потрібно намагатися знизити витрати на 

садивний матеріал, підвищити продуктивність, удосконалити технологію 

збирання врожаю [137].  

Отже, відновлювальні джерела енергії, зокрема верба є 

найперспективнішим напрямом для отримання енергетичної біомаси в світі. 

Глобальне використання енергії з біомаси буде значно збільшуватися в 

майбутньому і закордонний досвід показує вдалий досвід використання і 

розвитку плантацій верб для розвитку біоенергетики.  

 

1.2  Стан та перспективи виробництва біомаси верби в Україні 

За прогнозами в Україні, Росії, Білорусії в майбутньому  деревні культури 

будуть основним джерелом біомаси [94]. В останні роки в Україні біоенергетика 

стрімкими темпами набирає популярності, багато компаній починають 

створювати енергетичні плантації, зокрема верби прутовидної. Вирощування 

верби має ряд переваг в порівняні з традиційним веденням лісового господарства. 

Завдяки високій культурі вирощування, можливості застосування за експлуатації 

плантації мінімально можливого оберту зрізання (2-3 роки) вирощування 

енергетичної вербової біомаси наближене до сільськогосподарського 

виробництва [70]. 

В Україні останнім часом, через сприятливі природно-кліматичні умови, 

політичну та економічну ситуацію спостерігається інтерес до вирощування 

багаторічних біоенергетичних культур, насамперед через розвиток сільської 

місцевості та пов'язані з цим соціальні вигоди їх виробництво та використання 

[87]. 
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Згідно з законами України, швидкорослі плантації верб можна 

розташовувати на землях сільськогосподарського призначення. Дана категорія 

земель є найбільш придатна для вирощування на ній таких насаджень, що є 

економічно і екологічно вигідним. Однак перевагу слід надавати грунтам з 

високим вмістом вологи, з великим відсотком гумусу, з гарною аерацією 

суглинковим  або супіщаним  ґрунтам. Такі площі займають нижні частини 

рельєфу, річкові заплави, низи пологих схилів, висушені території та інші, досить 

багаті категорії сільськогосподарських земель [4,55,22]. Розташування полів 

верби у таких місцях можливо тому, що снігові та дощові води, змиваючи верхній 

найбагатший шар ґрунту, відкладають його саме на таких площах, що зменшує 

необхідність застосування добрив, а також знижує собівартість вирощування 

вербової біомаси. З іншої сторони, вибравши відповідний сорт верби та 

ефективну технологію вирощування, можна створювати високопродуктивні 

енергетичні плантації верби, на відносно бідних без достатнього зволоження 

грунтів, з низьким вмістом поживних речовин. Ділянки мають бути рівними, без 

низин, де можуть утворюватися застоювання води. При виборі ділянки для 

плантації особливу увагу слід звернути на доступність до неї 

сільськогосподарської техніки. Оптимальна ph розчину для вирощування верби 

– слабо кисла або нейтральна (рН 5,5–7,0) [10,21,22,61,62,].  

Використання швидкорослих дерев і багаторічних трав для виробництва 

біоенергії потребує менших виртат коштів, ніж вирощування 

сількогосподарських однорічних культур для виробництва біоетанолу, через 

значні витрати на технологію вирощування. Багаторічні енергетичні культури 

здатні давати біомасу впродовж тривалого періоду – 15-25 років [63,66,68,70]. 

Основні витрати коштів припадають на перший рік вирощування, що включає 

підготовку грунту, садіння та догляд за рослинами. В інші цикли вирощування 

впродовж 25 років виконують лише технологічні операції з догляду за 

рослинами. Починаючи з третього року виконують операції щодо догляду за 
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рослинами та збирання біомаси. Однак багаторічні енергетичні культури ніколи 

раніше не вирощували в Україні у промислових масштабах, тому рекомендації 

щодо їх виробництва в цих умовах не розроблені [34,18,36,37]. 

Верби – найбільший рід деревних порід зони помірного клімату. Багато 

джеред показують, що у світі існує близько 350–400 видів верб. Із них в Україні 

природно зростають 30 видів [55,61,6,28]. Верби поширені від Альп до 

лісотундри, напівпустель, пустель та, завдяки своїй біологічній непохитності, 

потужному фотосинтетичному апараті та розвиненій кореневій системі, 

швидкого темпу росту, стійкості до несприятливих факторів навколишнього 

середовища, здатності легко розмножуватись вегетативно, формувати велику 

кількість генерацій, достатній довговічності, невибагливості до параметрів 

родючості ґрунту, а також здатності зростати на землях не придатних для 

вирощування традиційних сільськогосподарських культур, безперечно 

посідають одне з перших місць серед інших енергетичних рослин, що 

вирощуються  в умовах України [27,48,49,50,3]. 

Вирощування верби має ряд переваг, порівняно з традиційним веденням 

лісового господарства. Завдяки високих технологій вирощування, можливості 

застосування за експлуатації плантацій мінімально можливого циклу 

вирощування (2-3 роки) вирощування енергетичної вербової біомаси більш 

наближене до сільськогосподарського вирощування та виробництва [3,65,68]. 

Продуктивність насаджень плантцій вербови за різними оцінками 

експертів становить 10- 12 т сухої деревини в рік, а на родючих ґрунтах це  значно 

більше, що перевищує вихід біомаси в порівнянні з традиційними лісовими 

насадженнями у 12-14 разів. Використання новітніх технологічних котлів, які 

працюють на біопаливі з біомаси верби дозволяють у 4 рази зменшити витрати 

на опалення приміщень у порівнянні з використанням газових опалювальних 

систем. Однак, поряд з ключовими перевагами плантаційного вирощування 

прутовидної верби, існує велика кількість невивчених питань, які стримують 
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розвиток вирощування таких плантацій. Серед них можна виділити наступні 

пункти: 

відбір та виділення земель, що придатні для вирощування верб; добір 

високопродуктивних сортів верби до конкретних кліматичних умов; 

розроблення досконалих технологій садіння та вирощування плантацій у різних 

ґрунтово-кліматичних умовах та на різних землях; оцінка впливу такого виду 

посадок на довкілля, зокрема; на ґрунт; особливості проведення відновлення 

земель після закінчення терміну експлуатації насаджень [47,66,70,68]. 

Тим не менш, проаналізувавши розвинутий світовий досвід вирощування 

енергетичних насаджень верби, а також досвід українських провідних наукових 

установ, підприємств та компаній, які активно впроваджують новітні 

біоенергетичні технології у виробництво, по деяких з цих питань можна отримати 

часткові відповіді. 

В Україні на сьогоднішній день проводиться активна науково-дослідна 

робота щодо вирощування та впровадження енергетичних культур. Великий 

вклад в цей напрямок вносить Інститут біоенергетичних культур і цукрових 

буряків НААН України. До прикладу, в установі ведеться робота з вивчення 

генофонду верби роду Salix L. різного еколого-географічного походження за 

характеристиками продуктивності, придатності до механізованого догляду і 

збору, енергетичної цінності. На дослідній ділянці Інституту висаджено 11 видів 

і 3 гібрида Salix L. [40]. 

Велика увага приділяється технології садіння та догляду за насадженнями 

верби, активно вивчається та застосовується у виробничих умовах досвід як 

українських, так і іноземних фахівців, впроваджуються сучасні засоби 

механізації та автоматизації виробництва [63,62]. 

Створені енергетичні плантації значно покращують  стан навколишнього 

середовища. Плантації верби активно застосовуються для укріплення берегів 

річок, ярів, а завдяки високому інтенсивному випаровування вологи з поверхні 
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листків використовується для висушення ґрунтів. У європейських країнах 

плантації верби використовуються для очищення стічних вод, які, у свою чергу, 

слугують джерелом вологи та  доступних елементів живлення для цих рослин 

[55]. 

В порівняно з широко розповсюдженими сільськогосподарськими 

культурами плантації верби потребують у кілька разів менше елементів 

живлення та поповнюють запаси органіки в ґрунті завдяки опаданню листя. Хоча 

деякі дослідження відзначають малий вклад поповнення поживи з листя [186]. 

Коріння верби сягає значно глибших горизонтів ґрунту, ніж,  зернові культури, 

отримуючи з них додаткову кількість вологи і поживних речовин недоступних 

традиційним культурам. 

Після закінчення терміну вирощування плантацій верби (повний цикл 20-

25 років від моменту створення) землі підлягають відновленню для створення 

наступних насаджень або вирощування традиційних сільськогосподарських 

культур. За вирощування швидкоростучих плантацій , яке передбачає частий збір 

врожаю біомаси, верби формують відносно неглибокі кореневі системи, які легко 

видаляються з зони орного шару за допомогою спеціальної техніки. Дослідження 

вчених та практика європейських фермерів доводять, що рекультивація земель 

після завершення вирощування плантацій верби не має особливих труднощів 

[71,95, 97]. 

Сировина, вирощена на вербових плантаціях, крім енергетичних цілей, 

може широко використовуватися у целюлозно-паперовій, хімічній 

промисловості, для виготовлення лікарських препаратів, плетених виробів тощо. 

Це може стати додатковим джерелом прибутку за вирощування енергетичних 

насаджень. 

Україна має значний біоенергетичний потенціал і, за повноцінного 

використання на малопродуктивних земелях, здатна повністю його використати 
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для утворення сировинної бази альтернативних джерел енергії. Енергетичні 

плантації верби займуть особливу роль у галузі. 

За прогнозами Біоенергетичної асоціації України передбачається, що 

загальна потужність біоенергетичного обладнання у 2050 р. складатиме близько 

50 ГВтт, а загальне споживання біопалива становитиме 20 млн. т н. е./рік, що 

відповідає майже всьому використанню поточного потенціалу виробництва 

біомаси в Україні. Аналітики прогнозують що до 2050 року енергетичний 

потенціал біомаси в Україні зросте до  48 млн. т н. е./рік за рахунок підвищення 

врожайності сільськогосподарських культур , розширення площ під 

енергетичними культурами, зокрема вербою, а також та зростання їх врожайності 

[14, 19]. 

 

1.3  Вплив елементів технології на продуктивність енергетичних плантацій 

верби прутовидної 

При вирощуванні плантації верби виноситься велика кількість поживних 

речовин. Кількість макроелементів, необхідних для відновлення родючості 

ґрунту можна визначити виходячи з отриманої деревної маси і кількості 

елементів живлення, що у ній знаходяться. На утворення 1 т свіжозрізаної 

деревної маси верби прутовидної , з ґрунту виноситься: 4,2 кг N, 2,5 кг К2О, 1,5 

кг Р205  [5]. Тому, для відновлення родючості ґрунту плантації Salix viminalis 

необхідно вносити відповідну кількість добрив. На  практиці можна 

орієнтуватись на ці дані і при вирощуванні інших видів верб, оскільки хімічний 

склад їх деревної маси між собою відрізняється незначно [72].  

В іноземних джерелах літератури важливість удобрення для підвищення 

врожайності біомаси, має суперечливі твердження, і не має чітких вимог 

короткоротаціних насаджень верби до удобрення [143]. Економічна доцільність  

підживлення  буде в значній мірі залежати від вартості азотних добрив і ціни, 

отриманої для біомаси, і повинна бути основним фактором при формулюванні 
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рекомендацій щодо удобрення  [132]. За дослідженнями канадських вчених 

рекомендується вносити після кожного збору  врожаю біомаси норму 25 кг д.р. 

азоту (N) на 10 т біомаси, щоб забезпечити достатнє забезпечення цим елементом 

живлення для оптимального росту та розвитку [114]. Шведськими вченими 

зроблено спробу зібрати широкі рекомендації щодо удобрення плантацій верби 

азотними добривами, зокрема для другого циклу вегетації, дози коливаються в 

межах 180-240 кг/га добрив. Дози азотного удобрення, як правило, 

формулювалися щорічно і протягом перших двох циклів вегетації.  Цікавим є 

факт,  що з 1980-х років європейські рекомендації змінилися від більш високих 

доз застосування N у першому циклі, до їх збільшення  у другому циклі [101,181]. 

Багато  дослідників наголошували, що великі дози азотних добрив в першому 

циклі вегетації верби є неефективними через погану здатність поглинання 

поживних речовин у молодих рослин з нерозвиненими системами коренів [86].  

Тому шведські вчені запропонували, щоб під час першого циклу вегетації не 

використовувати добрива взагалі [85]. Дослідження вченого Т. Еріксона  

показали, що потреби в поживних речовинах верби легко задовольняються 

природньою родючістю грунту [105]. Деякі вчені фіксують  винос приблизно 25% 

запасів  азоту з ґрунту при збільшенні надземної та підземної продуктивності на 

30% (з одночасним збільшенням потреби в поживних речовинах) під час 

наступних циклів вирощування [173]. 

Дослідженнями датських науковців встановлено, що рослини  верби  

позитивно реагують на збільшення доз азоту, і що підвищення врожайності 

біомаси може бути досягнуті шляхом використання мінеральних добрив.  

Підживлення різними дозами азоту призводило до незначного, або значного 

збільшення збору біомаси. Також було встановлено, що продуктивність культури 

знижувалася  із збільшенням застосування добрив.  Відмічено, що збільшення 

дози азотних добрив сприяє збільшенню кількості продуктивних  пагонів [202].  
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За багатьма дослідженнями  спостерігається підвищена реакція верб на 

зростання доз добрив [76, 80, 75, 133]. Проте деякі дослідження показують  

зменшення продуктивності верби за високих норм добрив [137]. Інші 

дослідження взагалі не виявляють ефекту від удобрення на вихід  біомаси [178]. 

Це пояснюється тим, що поживні речовини у ґрунті знаходяться в різних формах, 

мають різні умови засвоєння і т.д. [80, 139].  

Британськими вченими досліджувалася проблема підвищення 

продуктивності плантацій верби завдяки застосуванню оптимального 

мінерального удобрення [89]. Проводилось математичне моделювання 

врожайності вербових плантацій для налагодження стабільного надходження 

енергетичної сировини [100]. Також значна увага приділяється вивченню 

стійкості проти збудників грибних хвороб (передусім Melampsora sp.)та 

шкідників (переважно з родини Chrysomelidae) [177,155,154,156]. Одним із 

важливих заходів підвищення біологічної стійкості енергетичних плантацій 

вважається створення їх з суміші різних клонів [125]. 

Дослідження канадських вчених доводять, що наприкінці першого 

чотирирічного циклу вирощування винос азоту з ґрунту на сім відсотків більше, 

ніж кількість його застосування в ґрунт.  Загальне зниження  запасу азоту в ґрунті 

фіксується на рівні на 24%. Потреба верби в азоті забезпечується шляхами: 

мінералізацією ґрунту (55%), атмосферними опадами, розкладанням опалого 

листя (7%) та поглинання інщих речовин в кореневій зоні (15%). Приблизно 21 

кг/га азоту верба погинає з атмосфери впродовж трьох років вирощування за один 

цикл [115]. 

Доcлідження угорських вчених показують,  що на ділянках з внесенням 

аміачної селітри в кінці циклу вирощування концентрація азоту в ґрунті була на 

рівні з контрольною ділянкою. Вміст азоту в листі та пагонах однак, був вище на 

ділянках,  де було застосовано підживлення аміачною селітрою. Спостерігалася 

тенденція, підвищення вмісту фосфору та зменшення поглинання кальцію в 
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пагонах і листках, тоді як вміст магнію значного впливу не було. Через три роки 

після  вирощування  було виявлено збільшення врожайності біомаси на 22% і 

28% порівняно з контролем без обробки [186]. Група шведських вчених 

відзначає, що ефективність поглинання азоту та вміст азоту в листі є важливими 

факторами для покращення зростання в умовах стресів (посухи). [199]. 

Не останню роль відіграють у розвитку швидкоростучої верби інші 

елементи живлення: калій, мангій та калій.  Науково доведено, що обмеження або 

надлишок поживних речовин, таких як калій, азот або магній, змінює фізіологію 

рослин верби [185,200]. Висока концентрація доступного з  грунту магнію та 

калію істотно впливає на формування врожаю біомасти на плантаціях иніж окрім 

впливу азоту який, як було показано, сприяє формуванню більшої кількості 

біомаси [74,108]. 

В Україні на даний час вплив  не встановлено оптимальних доз удобрення  

енергетичних плантацій верби прутовидної, через відсутність таких досліджень. 

Щорічне розкидання добрив на плантаціях верб має ряд технічних проблемам, 

оскільки верба росте досить щільно і виростає  до 8 м заввишки до збору врожаю. 

Оптимальним є спосіб застосування добрив після кожного циклу вегетації (як 

правило 3-ри річного)  відразу після збору урожаю, коли є  можливість доступу 

для техніки. На сьогоднішній день недостатньо вивченими є дози підживлення 

добривами, зокрема азотними [47,78,85,90,96]. 

На бідних виснажених ґрунтах регіону досліджень найважливіше значення 

має азот. За деякими дослідженнями Гнап І.В частка їх впливу азотних добрив на 

продуктивність енергетичних плантацій верби становить до 70,1 % у перший рік 

вегетації. Впродовж другого та третього років вегетації частка впливу добрив 

знижувалася відповідно до 44,2 % та 30,5 %. Також встановлено, що для 

оптимального росту верби вміст азоту у верхньому шарі ґрунту має становити не 

менше 100-150 мг/кг ґрунту, вміст фосфору на рівні 80-120 мг/кг і калію - 81-

120мг/кг ґрунту [42].  
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В цілому можна зробити висновок, що удобрення швидкоростучих 

плантацій верби  може суттєво підвищити врожайність, причому загальний 

приріст врожайності становить до 40% над варіантами без удобрення. Також, слід 

відмітити, що на ефективність удобрення впливає ряд важливих факторів, таких 

як: гібриди або види верби, форма добрива, вік надземної біомаси під час 

збирання врожаю, зростаючий клімат і т.д [121]. 

Важливе значення при вирощуванні енергетичних плантацій має вибір 

виду (сорту) верби для культивування у тих чи інших ґрунтово-кліматичних 

умовах. Вагоме значення в підвищенні продуктивності верб відіграють сорти. 

Одним із найбільш перспективних видів верб для вирощування на енергетичних 

плантаціях є верба прутовидна (Salix viminalis L.). Її сорти і гібриди найчастіше 

використовуються з цією метою. Через це саме за цим видом верби закріпилася 

назва «енергетична верба»[1,4].  

Надзвичайно популярні на сьогодні сорти шведської селекції, найбільш 

поширені виду  Salix viminalis.  Цей вид був ввезений в 1700-х роках з 

континентальної Європи з метою виготовлення кошиків.  У Швеції на сьогодні 

існують сучасні програми по виведенню нових сортів верби прутовидної.  Не 

відстають і інші крани Європи, зокрема, Великобританія, Бельгія, Франція, 

Хорватія, Польща, Угорщина, колишня Югославія, Румунія, Болгарія і Китаю, а 

також за межами Євразії в Новій Зеландії, Аргентині, Чилі, Канаді, України та 

США. Розвиток молекулярних методів у селекції рослин, швидше за все, 

прискорить процес виходу нового і життєздатного матеріалу і передбачається, що  

будуть виведені нові сорти верби, яка є менш схильні до шкідників і хвороб [134]. 

Інтенсивність приростів сортів верби значною мірою залежить від 

погодних умов, зокрема кількості опадів. Спостерігається стійка тенденція до 

посилення інтенсивності росту після випадання опадів та зменшення його у 

посушливий період. Це вказує на високу вибагливість верби до умов зволоження 

та необхідність приділення цьому чиннику першочергової уваги під час вибору 
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полів для створення плантацій. У більшості сортів верби приріст за висотою 

спадає у другій декаді вересня і становить 0,2–0,5% на тиждень [61,64,65,70]. 

Більшість видів верби легко  розмножуються  за допомогою живців і 

більшості видів і їхні гібриди будуть генерувати нові пагони рясно після зрізання 

старих пагонів і стебла. У шведських сортів верби дуже високий потенціал 

врожайності, який на жаль не повністю реалізується в комерційному 

вирощуванні  на енергетичних плантаціях. Щоб повною мірою використати 

потенціал росту верб, необхідно удосконалювати сортовий склад,  а також 

вдосконалювати технологію вирощування [158,99,159].  

У виробництві біомаси верби, кількість рослин висаджених на один за весь 

цикл вирощування є досить важливим показником. Зменшення густоти садіння 

вербної порослі на гектар має негативний вплив на урожай біомаси пагонів. 

Густота садіння рослин верби на гектар є важливим фактором, який необхідно 

враховувати в контексті збільшення збору біомаси для біоенергетики [109]. 

Деякими вченим доведено, що густота садіння також впливає на структуру та 

склад деревини [183,96]. Проте на сьогоднішній день існує мало досліджень по 

впливу густоти насаджень верби по відношенню до складу деревини у 

швидкоростучих деревних видах (Populus, Salix) на швидкоростучих плантаціях 

[153]. 

Дослідження польських вчених доводить що після двох циклів 

вирощування  найбільшу надземну суху речовину серед 22 досліджуваних сортів 

формує сорт  ‘Тора’ (27,4 т/га/рік) і Тордіс (27,0 т/га/рік). Вивчено, що вища 

енергоефективність (329,3 ГДж/га/рік) спостерігалася у сортів верби, які були 

зібрані в кінці дворічного циклу, ніж у однорічних (286,4 ГДж/га/рік). У другому 

циклі, зібраному на третій рік після садіння, вихід енергії був вищим, ніж у циклі, 

зібраному на шостий рік після садіння [138].  

Дослідження, проведені шведськими вченими Бергквістом і Ледіном 

показали сильний вплив густоти рослин на врожай біомаси. Вони виявили, що 
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густота рослин понад  20000 шт/га, не призвела до значного збільшення виходу 

біомаси [93]. Було науково доведено, що густота садіння також впливає на 

кількість пагонів на рослину і діаметр пагонів. Деякі дослідження вказують на те, 

що якщо рослини посаджені з більш високою густотою, то за таких умов менше 

пагонів утворюється на рослинах, проте вони мають більший діаметр [135]. 

Польські вчені відмітили найвищу врожайність та енергетичну 

ефективність в сортів Тора та Тордіс серед досліджуваних  22 сортів  верб 

залежно від строків збирання врожаю та змінної густоти садіння рослин найвищу. 

[137]. 

Дослідження на півночі Італії показали, що в  першому 2-річному циклі 

вирощування верби збільшення густини садіння до  10 тис.рослин /га має 

перевагу у врожайності  біомаси порівнно з густотою 8 тис.рослин /га рослин  

через уникнення  втрат врожаю, враховуючи відсоток виживання 80%. Однак  на 

основі аналізу досліджень, проведених у багатьох країнах ЄС, не виявилено 

кореляції між урожайністю та густотою садіння [102,180,85]. 

В Україні в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків ведеться 

науково-дослідна робота по вивченню про відбору та вирощуванню 

високоенергетичних видів верб. Дослідженнями було передбачено використання 

деревини швидкорослих порід (переважно представників родів Salix L. та Populus 

L.). Їх вирощують на плантаціях з коротким обігом зрізання – від 2 до 10 років і 

приростом 3–30 м3/га на рік. Для умов  в умов України рекомендовано  

використовувати автохтонні види: S. alba, S. fragilis, S. viminalis, S. triandra, S. 

pentandra, S. caprea, S. cinerea, S. purpurea, S.acutifolia, S. Myrsinifolia, їхні гібриди 

та форми [67,123]. 

Дослідження особливостей росту енергетичних плантацій сортів верби 

прутовидної (Salix viminalis L.) ‘Tora’ та ‘Тернопільська’ за різних варіантів 

розміщення садивних місць та схеми посадки на вилугуваних чорноземах  

проводилися в Інстититуті біоенергетичних культур і цукрових буряків.  Було 
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доведено, що в більшості варіантів досліду рослини сорту ‘Tora’ переважали 

рослини верби прутовидної ‘Тернопільська’за висотою кущів і діаметром 

найбільших пагонів. За даними досліджень рослини сорту ‘Tora’,в перший цикл 

вегетації незалежно від схеми садіння живців, з одного живця у середньому 

формують в середньому 2-3 шт. пагонів, а у сорту ‘Тернопільська’ – від 4 до 7 

шт.[54]. 

Дослідження Мельничук Г.А. показують, що показники росту плантацій  

різних сортів у більшості дослідних варіантів виявилися вищими у разі 

використання ширини міжрядь 1,50 м і за меншої початкової густоти плантацій  

[  54].  

Отже, для вирощування енергетичних плантацій верби необхідно 

проводити з дослідження вивчення агротехнічних заходів, зокрема густити 

садіння та підбору оптимальних сортів для різних грунтово-кліматичних зон.  

Висновки до розділу 1:  

1. Відновлювальні джерела енергії є найперспективнішим напрямом для 

отримання енергетичної біомаси з рослинної сировини. Глобальне використання 

енергії з біомаси буде значно збільшуватися в майбутньому. На сьогодні існує 

багато джерел енергії, отриманої з рослинних ресурсів, але перевага надається  

швидкоростучим вербам. Найбільш перспективним видом верби для 

вирощування на енергетичних плантаціях є верба прутовидна (Salix viminalis). 

Найбільших успіхів у селекції енергетичних верб досягли селекціонери Швеції, 

Фінляндії та Канади.  

2. У багатьох джерелах літератури наведено досить багато інформації щодо 

особливостей росту і формування продуктивності кращих сортів верби в умовах 

Європи, США та Канади. Але дуже багатих даних мають суперечливі твердження 

стосовно росту та розвтку, особливостей удобрення в впродовж кількох циклів 

вирощування. В України на сьогоднішній день є дуже мала кількість досліджень 

по вивченню технологічних процесів вирощування біоенергетичних культур.  
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3. У зв’язку зі значним поширенням в Україні швидкоростучих плантацій 

верб, набуває потреба детального вивчення їх у різних грунтово-кліматичних 

зонах, а також удосконалення сучасних технологій вирощування до конкретних 

умов для отримання максимальної продуктивності та отримання економічного 

ефекту, що й є метою даного дослідження. 

  



 

 

РОЗДІЛ 2. УМОВИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

2.1. Місце проведення досліджень, ґрунти дослідної ділянки та їх 

характеристика 

Дослідження  були закладені у 2018 р. у на дослідному полі Інституту 

біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН (ІБКіЦБ), у ДП ДГ 

«Саливінківське» (с. Ксаверівка друга, Васильківський р-н, Київська обл.), яке 

розташоване в зоні нестійкого зволоження Центрального Лісостепу України, 

клімат – помірно континентальний.     

Ґрунт дослідного поля, де проводили дослідження з вербою енергетичною, 

–– вилугуваний чорнозем, що характеризується такими агрохімічними 

показниками: уміст гумусу (за Тюріним) – 3,90 %, азоту лужногідролізованого 

(за Корнфільдом) – 176 мг/кг ґрунту, рухомих сполук фосфору та калію (за 

Чиріковим) – 108 і 67 мг/кг ґрунту відповідно, рН сольове – 6,2, сума ввібраних 

основ – 15,64 мг-екв/100 г ґрунту, гідролітична кислотність – 1,14 мг-екв/100 г, 

ступінь насиченості основами – 93,2 %. 

 Дослідне поле розташоване в перезволоженій низині та відповідає 

індикативним показниками несприятливих біофізичних параметрів ґрунту щодо 

віднесення до маргінальних земель. Зокрема, згідно з актом Європейського 

законодавства № 1305/2013, індикатором маргінальності земель для 

сільськогосподарських культур є перезволоження 80 см шару ґрунту впродовж 

понад 6 місяців [25]. 

 Передбачалось встановити динаміку наростання вегетативної маси, 

особливості росту та продуктивності енергетичних плантацій верб залежно від 

схеми, густоти посадки та удобрення. Відомо, що після збору урожаю для 

насаджень верби важливу родь відіграють поживні речовини. 

 Площа під дослідними ділянками на двох дослідах становила 0,12 га, 

повторність – триразова. Схема дослідів передбачала вивчення продуктивності 
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енергетичних культур залежно від сортів, схем садіння і густоти посадки на 

пешому досліді, та сортів і різними дозами внесення добрив.  

 

2.2. Загальна характеристика клімату регіону та  метеорологічні умови в 

роки проведення досліджень 

Середня річна кількість опадів в зоні дослідження становить 580 мм. В 

окремі роки їх кількість збільшується до 700 мм, або зменшується до 400 мм. 

Останніми роками спостерігається зменшення кількості опадів порівняно з 

нормою. Відносна вологість повітря в теплий період коливається в межах 79 

(березень) — 55 (травень). Середня річна температура +9,10С, найхолоднішого 

місяця (січень) — 40С, найтеплішого (липень) — 190С. Влітку температура 

підіймається до 380С, взимку знижується до –350С. Середня річна кількість опадів 

за 5-річний період становила 570 мм. Регіон дослідження є відносно сприятливим 

для вирощування плантацій верби з огляду достатньої кількості опадів та 

середньорічної температури (оптимальні показники для верби: кількість опадів 

— 600 мм).  

Варто зазначити, що впродовж трьох років досліджень спостерігалися вищі 

температури, порівняно із середніми багаторічними даними. Середньорічна 

температура у 2018 році становила  9,10С,  у 2019 – 10,10С у 2020 – 10,40С,  що 

вище за багаторічний показник відповідно  на 17%,  25% та 22%. 

Впродовж першого року досліджень у  2018 р. річна кількість опадів 

становила 600 мм, що є сприятливими для вирощування плантацій верби. 

Найбільша кількість опадів спостерігалася в червні – липні, відповідно 111 та 

87мм. Найнижчий показник спостерігався в квітні і становив 8 мм (рис.1). 

Гідротермічний коефіцієнт (ГТК) (табл.1) показав, що в деякі місяці 

спостерігалася значна посуха, цей показник був нижчий від середньо 

багаторічних даних і становив:  у квітні - 0,2, у травні –0,7, та у серпні –0,3, що 

значно обмежувало ріст і розвиток рослин. 
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Рис.2.1. Щомісячна кількість опадів за 2018-2020 рр. 
(за даними інтернет-ресурсу rp5.ua)  

  

Проте у червні цей показник склав на рівні 1,8, що вище середньорічного 

показника в даному місяці,  (1,5), що сприяло значному наростанню вегетативної 

маси і кращому поглинанню поживних речовин, зокрема внесеної аміачної 

селітри. У липні та вересні ГТК відповідав середньорічним даним, і становив 

відповідно 1,4 та 1,2.  В середньому за вегетацій період  ГТК  склав 0,9, що значно 

нижче середнього багаторічного показника (1,5). 

Табл. 2.1. Показники ГТК за вегетацію у досліджувані роки 

 (За даними метео станції "Біла Церква", інтернет ресурсуrp5.ua) 

Рік  Місяці за вегетацію 

IV V VI VII VIII IX 

2018 0,2 0,7 1,8 1,4 0,3 1,2 0,9 

2019 1,6 1,6 1,1 1,2 0,7 0,5 1,0 

2020 1,0 3,5 1,1 0,7 0,2 0,5 1,1 

Середні багаторічні 1,4 1,1 1,5 1,4 1,1 1,2 1,5 

 

Температурний режим першого досліджуваного року був вищий за 

середньобагаторічні показники. Середня річна температура становила 9,1 0С, тоді 

як за багаторічними даними норма складає 7,6 0С. 
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Рис.2.2. Середньомісячна температура повітря за 2018-2020 рр. (за 

даними інтернет-ресурсу rp5.ua) 

 

Найнижча температура року спостерігалася в лютому -3,9 , найтеплішим 

був серпень - 21,4 0С. За вегетаційний період найнижчі температури 

спостерігалися в квітні та жовтні, відповідно 13 та 10,1 0С. (рис.2.) Сума актиних 

температур за вегетацію становила 3658 0С,  вище 10 0С – 1488 0С. (риc.2.3)

 

Рис 2.3. Сума активних і ефективних температу > 10 C за вегетаційний 

період (по місяцях) за 2018 рік (за даними інтернет-ресурсу rp5.ua) 

 

Другий рік досліджень (2019) також відзначався значно вищим від середніх 

багаторічних показників температурним режимом і меншою кількістю опадів. 

Загальна річна кількість опадів становила 372 мм. Середньорічна температура 

становила 10,1°С, що вище показника попереднього року. Всі середньомісячні 

10,2

16,8

20,7
19,6 20,4

15,6

10,5

9,5

12

21 21 20,4

17,5

12,2

0

5

10

15

20

25

квітень травень червень липень серпень вересень жовтень

2018 2019 2020 середньобагаторічні

390
570,4 603 635,5 663,4

483
313,1

90
252 303 315 342

183
3

0

500

1000

квітень травень червень липень серпень вересень жовтень

2018 Сума активних температур +10



48 

 

температури, всіх місяців, окрім січня мали плюсові значення, а протягом 

вегетаційного періоду температурний режим був вищий за середні багаторічні 

показники. Найнижча температура року спостерігалася в  січні -4,9 , найвища  в 

червні - 20,7 0С. За вегетаційний період найнижчі температури спостерігалися в 

квітні та жовтні, відповідно 13 та 10,1 0С. (рис.2.) Сума активних температур 

вище 10 0С  за вегетацію була нижче попереднього року і становила 3481 0С,  сума 

ефективних температур вище 10 0– 1314 0С (рис.2.4). 

Погодні умови третього року досліджень також відзначалися значно 

вищими від середніх багаторічних показників температурним режимом і меншою 

кількістю опадів ніж середньо багаторічні дані, проте більше ніж попереднього 

року, і становила на рівні 489 мм. Середньорічна температура становила 10,4°С, 

що майже на одному рівні з минулим роком. Середньомісячні температури, всіх 

місяців, окрім грудня мали значення вище 0, а протягом вегетаційного періоду 

температурний режим був вищий за середні багаторічні показники. Найнижча 

температура року спостерігалася в  грудні - 0,7 С, найвища  в червні та липні  на 

рівні 210С. За вегетаційний період найнижчі температури спостерігалися в квітні 

та жовтні, відповідно 13 та 10,1 0С. (рис.2.) Сума актиних температур вище 10 0С  

за вегетацію була на рівні попереднього року і становила  3489 0С,  сума 

ефективних температур вище 10 0– 1323 0С (рис.2.5). 

Отже, погодні умови в роки проведення досліджень були 

малосприятливими для вирощування енергетичних плантацій верб. 

 



49 

 

 

Рис 2.4. Сума активних і ефективних температур > 10 C за вегетаційний 

період (по місяцях) за 2019 рік (за даними інтернет-ресурсу rp5.ua) 

 

Усього за 2019 рік випало 521 мм опадів, що мешне показника 2018 року 

(600мм) і становить 80% від середньої річної норми. Найбільша частина опадів  

випала більш рівномірно порівняно з попереднім роком,  в період квітень-липень. 

Найбільша кількість опадів випала в травні – 87 мм, найменша в жовтні – 13 мм. 

Показник ГТК в перші місяці вегетації (квітень-травень) був вищим за середні 

багаторічні показники, але в літній період відзначався нижчими показнками 

(табл.1). За вегетативний період гідротермічний коефіцієнт становив 1,0 що 

майже на рівні 2018 року.  

 

Рис 2.5. Сума активних і ефективних температур > 10 C за вегетаційний 

період (по місяцях) за 2020 рік (за даними інтернет-ресурсу rp5.ua) 
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Перед початком вегетаційно періоду було проведене зрізання надземної 

частини трирічних енергетичних плантацій сортів ’Тора’ і ’Тернопільська’, 

створених навесні 2015 року дворядними кулісами з відстанню між рядами у 

кулісі 0,75 м, а між кулісами – 1,50 та 2,50 м. У обох випадках, вибравши 

відповідну відстань між живцями у ряду, було сформовано насадження  з трьома 

варіантами густоти: 12, 15 та 18 тис. шт./га. 

Також був закладений долід з внесенням аміачної селітри у кількості 35 і 

70 кг д.р./га., контроль – без внесення добрив. Два досліди були  закладений на 

площі 0,12 га зі схемами вказаними нижче.  

Дослід 1. Біометричні показники рослин і продуктивність енергетичних 

плантацій верби залежно від сортових особливостей, схеми посадки та густоти 

садіння 

Фактор А: Сортові особливості – сорт «Тора», сорт «Тернопільська» 

Фактор B: Схема садіння -1. 75*150*75, 75*250*75  

Фактор C: Густота  садіння - 12 тис.шт./га, 15 тис.шт./га,18 тис.шт./га 

Площа дослідної ділянки – 100 м2, облікової – 50 м2.Повторність  –триразова, 

розміщення ділянок – рендомізоване. 

             Дослід 2. Ріст і продуктивність плантацій  двох енергетичної верби за 

різного фону мінерального живлення 

Фактор А: Сортові особливості –сорт «Тернопільська»,  Сорт «Тора» 

Фактор B: Внесення добрив (селітра аміачна)- Контроль (без добрив),    

N-35, N-70. 

Схема садіння 75*150*75 , густота садіння 15 тис. рослин/га. Добрива вносили в 

кінці березня у нормі 100 кг/га і 200 кг/га  селітри  аміачної (34,5 % д.р. азоту) з 

заробкою їх в грунт. Площа дослідної ділянки – 100 м2, облікової – 50 

м2.Повторність  – триразова, розміщення ділянок – рендомізоване.  
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Після початку вегетації зі зрізаних пеньків почала відростати рясна поросль 

(рис. 1.1.), результати дослідження якої протягом двох років наведені у даній 

роботі. 

 При проведенні досліджень на обох ділянках використовувались 

традиційні методи досліджень. Впродовж вегетації на двох дослідах проводили 

спостереження за біометричними показниками рослин: кущистість та висота 

рослин, довжина, діаметр та маса пагонів, визначення площі листя та чистої 

продуктивності фотосинтезу.  

Кущистість рослин.  Визначали шляхом підрахунку кількості пагонів у 

щонайменше 20 рослинах на кожній обліковій ділянці. За кущистість приймали 

середнє арифметичне значення кількості пагонів. Розрахунок проводять з 

точністю до 0,1 шт.  Кущистість дозволяє визначити важливий для обліку 

продуктивності показник – кількість пагонів на 1 га, який визначається к добуток 

кущистості на густоту насаджень і виражається у тис./га. [26]. 

Рис.1.1.  Ріст і розвиток рослин верби прутовидної станом на 30.04.2018р. 
Висота рослин. Висота рослин енергетичних плантацій – це відстань від 

поверхні поля до найвищої точки куща. Оскільки рослини верби на енергетичних 
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плантаціях містять декілька пагонів, висота рослин буде тотожною довжині 

головного (найвищого) пагона. Для визначення висоти рослин здійснювали не 

менше 20 вимірювань на кожній обліковій ділянці з точністю ± 1 см. За кінцевий 

результат приймали середнє арифметичне значення усіх вимирів виражене у 

сантиметрах. Вимірювання висоти визначали одночасно з підрахунком пагонів 

кожні два тижні за допомогою лінійки-висотоміра [26]. 

 Довжина пагонів.  Для визначення довжини, діаметра та маси пагонів на 

кожній обліковій ділянці відбирають середні за кущистістю та висотою рослини, 

щоб кількість їх пагонів в сумі була щонайменше 30.  

  Для визначення довжини пагона вимірювали відстань від основи  пагона до 

його верхівкою бруньки, враховуючи кривизну пагонів. Здійснювали  30 

вимірювань на кожній обліковій ділянці з точністю ± 1 см. За кінцевий результат 

приймали середнє арифметичне значення усіх вимірювань, виражене у см. 

Діаметр пагонів.  Діаметр пагонів визначали на висоті 5 см від його основи 

за допомогою електронного штангенциркуля. Також за програмою дослідження 

вимірювання діаметра здійснювали також на висотах 1,3 мта ½ висоти пагона. 

Здійснювали 30 вимірбвань на кожній обліковій ділянці з точністю до  ± 0,5 мм 

[26]. 

Маса пагонів. Масу пагонів визначали в польових умовах одразу після їх 

зрізуваня і очищення від гілок на сертифікованих вагах з точністю до ± 1 г. Було 

зважено не менше 30 пагонів на кожній обліковій ділянці.  

Площу листя визначали площу листкової поверхні і чисту продуктивність 

фотосинтезу рослин – за А. А. Ничипоровичем розрахунковим методом, за яким 

площа листка визначається добутком його довжини на ширину при використанні 

перевідного коефіцієнта. Для точності розрахунків даний коефіцієнт знаходили 

для кожного сорту верби [26]. Вміст елементів живлення, суху речовину та 

зольність біомаси визначали відповідно загальноприйнятих методик 

випробувань рослин [24]. 
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Статистичний аналіз результатів досліджень проводиться на 

персональному комп’ютері за прикладною програмою Microsoft Office Exel та 

«Statistika-6» [26]. 

 

Висновки до розділу 2: 

1. Ґрунтово-кліматичні умови Правобережного Лісостепу України є досить 

сприятливими для вирощування енергетичної верби. Температурні показники 

протягом періоду проведення досліджень (2018–2020 рр.) були дещо вищими за 

середні багаторічні. За кількість опадів та зволоженістю останні два роки були 

нижчі за середні багаторічні показники. Сума ефективних температур за 

вегетаційний період була на рівні показників, які сприяють активному росту та 

розвитку верби прутовидної. 

2. Польові і лабораторні дослідження, використані при написанні даної 

дисертаційної роботи, проводились за сучасними науковими методами 

досліджень, з використанням сучасної техніки для опрацювання та аналізу 

результатів досліджень. 

  



54 

 

РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ І РОЗВИТКУ ВЕРБИ ПРУТОВИДНОЇ 

ЗАЛЕЖНО ВІД ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУАННЯ 

3.1. Ріст і  розвиток рослин верби залежно від досліджуваних факторів 

3.1.1. Вплив різних схем садіння та густоти стояння на середню висоту 

кущів енергетичних плантацій енергетичної верби 

Важливим показником, який характеризує продуктивність енергетичних 

плантацій верб, є їхня висота. З проведених досліджень випливає, що найбільші 

показники висоти виявилися в соту шведської селекції ‘Тора’ як в перший та і 

другий рік вегетації другого циклу вирощування. 

Після заготівлі енергетичної маси, на 

початку другого циклу вирощування 

енергетичної верби у обох сортів 

сформувалося молоде покоління плантації, 

яке характеризувалося значно більшою 

висотою кущів, ніж після першого 

вегетаційного періоду, що становило на рівні 

висоти рослин після перших двох років 

вегетації першого циклу вирощування.  

Впродовж першого року після зрізання 

(2018) приріст рослин був досить значаним, 

найвищими були кущі клону “Тора” за схеми 

садіння 0,75-1,50-0,75 м та густоти 12 тис./га  

середня висота яких становила 4,61 м (табл. 

3.1). Найменшими виявилися рослини сорту 

“Тернопільська”  за схеми садіння 0,75-2,50-

0,75 м та густоти 15 тис./га – 2,97 м. В перший рік досліджень  встановлено, що 

зі збільшенням густоти садіння  спостерігалася тенденція до зменшення висоти 

кущів за обох схем посадки.   У сорту “Тора” на всіх варіантах з густотою 

Рис. 2. Ріст і розвиток  рослин верби 

прутовидної станом на 14.09.2018 
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рослин спостерігалася суттєва різниця у висоті. Середня висота у варіанті зі 

схемою розміщення 0,75-2,50-0,75 м майже наближалася  до схеми 0,75-1,50-

0,75 м, різниця між якими була в межах похибки досліду.  У сорту 

“Тернопільська” зменшення висоти рослин зі збільшеннями густоти садіння 

спостерігалося межах похибки, тоді як за схемами посадки навпаки, була суттєва 

різниця. Найвищими рослинами сорту “Тернопільська” були у варіанті з 

густотами 12 тис./га та 15 тис./га становили відповідно 3,54 м та 3,50 м. 

    Таблиця 3.1 

Середня висота кущів одно-дворічних енергетичних плантацій верби 

залежно від схеми садіння, густоти насаджень, м 

 

Рік 

Схема садіння 

Середнє, 

м 

0,75-1,50-0,75 м 0,75-2,50-0,75 м 

Густота рослин, тис./га 

12 15 18 12 15 18 

Сорт 'Тора' 

2018 4,61 4,45 4,09 4,45 4,22 4,21 4,34 

2019 6,09 5,57 5,12 5,60 5,24 5,01 5,44 

2020 6,83 6,29 5,83 6,33 6,01 5,59 6,16 

Приріст 

2019, м 
1,48 1,12 1,03 1,15 1,02 0,80 1,10 

Приріст 

2020, м 
0,74 0,72 0,71 0,73 0,77 0,58 0,72 

Сорт 'Тернопільська'  

2018 3,54 3,50 3,46 3,23 2,97 3,19 3,32 

2019 4,76 4,56 4,38 4,29 4,01 3,84 4,31 

2020 5,57 5,22 5,02 5,22 4,84 4,55 5,10 

Приріст 

2019, м 
1,22 1,05 0,92 1,07 1,04 0,65 0,99 

Приріст 

2020, м 
0,81 0,66 0,64 0,93 0,83 0,71 0,80 

НІР05 загальна за роками:  2018-0,21;  2019-0,20;  2020-0,24 
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У 2019 році приріст за висотою був значно меншим, ніж після першого року 

відростання. Це можна пояснити тим,  що деякі місяці вегетації були 

посушливими. Тенденція до зменшення висоти рослин за збільшення густоти 

садіння залишилася незмінною. За 

варіантами схеми посадки різниця 

була суттєвою. Впродовж другого 

року вегетації кущів сорту 'Тора' за 

схеми садіння 0,75-1,50-0,75 м 

вищими показники висоти були у 

варіанті з густотою насаджень 12 

тис. кущів /га, а за схемою садіння 

0,75-2,50-0,75 м  також за густоти 12 

тис. кущів/га ‒ відповідно 6,09 і 5,60 

м. Найнижчі показники висоти сорту 

'Тора' були за густоти 18 тис. 

рослин/га за обох схем садіння і  

становили  - 5,12 і 5,01 м. У верби 

сорту 'Тернопільська', за обох схем 

садіння, більша висота була за 

густоти насаджень 12 тис. кущів/га – 

4,76 і 4,29 м. Найнижчі рослини даного клону були також за густоти 18 тис. 

кущів/га,як і у сорту 'Тора' і становили 4,38 і 3,84  м відповідно.   

Найвищий середній приріст рослин продемонстрував сорт 'Тора' за густоти  

12 тис. кущів /г і схеми садіння 0,75-1,50-0,75 м і становив на рівні 1,48 м, 

найнижчий за густоти 18 тис./га та схеми садіння  0,75-2,50-0,75 м – 0,80 м . За 

іншими варіантами густоти і схеми садіння приріст був майже на одному рівні і 

відрізнявся в межах похибки і був в межах 1,02-1,15 м. У сорту 'Тернопільська'  

найвищий середній приріст рослин був також за схеми садіння 12 тис. рослин/га. 

Рис. 3. Ріст і розвиток  рослин верби 

прутовидної в другийо рік вегетації 

станом на 03.08.2019 
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Показники приросту у даного сорту були на рівні  0,65-1,22 м залежно від густоти 

садіння і схеми садіння. 

 

Рис. 3.1. Частки впливу факторів на середню висоту кущів верби 

прутовидної другого циклу  вирощування залежно від досліджуваних 

факторів (2018-2020 р.) 

За  частоками впливу факторів на середню висоту кущів в досліді (рис. 3.1 

), можна зробити висновок, що найбільше на цей показник впливають сортові 

особливості - 40 %. Наступною за впливом є частка впливу густоти – 21,0 %, та  

схеми садіння становить – 22 %. Спільна  дія трьох факторів – 4  %. 

Впродовж 2020 року приріст рослин у висоту значно уповільнився і був 

незначним. Висота рослин сорту 'Тора' за схеми садіння 0,75-1,50-0,75 м 

коливалася в межах 5,83-6,83 м залежно від густоти, у рослин сорту 

'Тернопільська' за такої ж схеми  цей показник був в межах 5,02-5,57м. За схеми 

садіння 0,75-2,50-0,75 м обидва сорти сформували нижчу висоту,  сорт Тора' на 

рівні 5,59-6,33м, сорт 'Тернопільська' – 4,55-5,22 м за такої ж схеми садіння. 

В третій рік досліджень рослини мали значно менший приріст у висоту. 

Найвищий середній приріст рослин продемонстрував сорт 'Тернопільська' за 

густоти  15 тис. кущів /га  і схеми садіння 0,75-1,50-0,75 м і становив на рівні 0,86 

м, найнижчий за густоти 18 тис./га та схеми садіння  0,75-2,50-0,75 м – 0,58 м . У 

Сорт
40%

Схема садіння
22%

Густота 
садіння

21%

АВ
2%
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10%
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сорту 'Тора' найвищий середній приріст рослин був також за схеми садіння 15 

тис. рослин/га і схеми садіння 0,75-1,50-0,75 м. – 0,81м. За іншими варіантами 

густоти і схеми садіння в третьому році досліджень зберглася тенденція динаміки 

прирісту між варіантами на одному рівні і відрізнялася в межах похибки досліду 

і становила в межах 0,78-0,81 м. 

 

Рис. 3. Стан рослин верби прутовидної в третій рік вегетації станом на 

30.08.2020 

 

3.1.2. Вплив різних схем садіння та густоти стояння на середню середній 

діаметр найвищого  пагона 

Дослідженнями встановлено, що в густота садіння в перший рік вегетації 

неістотно впливає на діаметр найвищого пагона верби обох сортів. 

Cпостерігається незначне зменшення діаметра пагонів зі збільшенням густоти.  

Суттєва різниця за діаметром спостерігалася між сортами (Рис.3.2.). Найгірші 

показники діаметра спостерігалися за схеми садіння 0,75-2,50-0,75 м  у сорту 

'Тернопільська' при густоті 18 тис./га  та 15 тис./га і становили 14,9 – 15,8 мм 
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відповідно.  За іншої схеми садіння показники діаметра у сорту 'Тернопільська'  

коливалися в межах 16,1-18,6 мм. 

 

Рис. 3.2. Середній діаметр найвищого пагона першого року вегетації 

енергетичних плантацій верби залежно від схеми садіння, густоти 

насаджень, мм (2018 р.) 

 

Рис. 3.3. Частки впливу факторів на середній діаметр пагона першого року 

року вегетації залежно від досліджуваних факторів (2018 р.) 

Впродовж другого (2019 р.) вегетаційного періоду вплив густоти 

насаджень на діаметр пагонів  посилився, спостерігалася суттєва різниця в 

діаметрі між варіантами. Було встановлено  закономірність до зменшення 

діаметра найвищого пагона за збільшення густоти садіння.  

 Найвищі показники діаметра спостерігалися у сорту 'Тора' за обох схем 

садіння. Так діаметр за схеми садіння 0,75-1,50-0,75 м становив в межах 24-25,5 
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мм, а за 0,75-2,50-0,75 м – 22,9-24,4 мм. Аналіз впливу факторів на показники 

середнього діаметра найвищого пагона першого року вегетації (рис. 3.3) показує, 

що на 72 % на їх формування визначається сортовими особливостями верби і 

схемою садіння –14 % відповідно. Взаємодія цих факторів має незначний вплив. 

 

 

Рис. 3.4. Середній діаметр найвищого пагона другого року вегетації 

енергетичних плантацій верби залежно від схеми садіння, густоти 

насаджень, мм (2019 р.)  

Найвищий показник діаметра пагонів зафіксовано за найменшої густоти 

садіння 12 тис. рослин/га і схеми садіння 0,75-1,50-0,75 м показав сорт ‘Тора’ - 

36,8 мм, найменший – 20,3 у сорту 'Тернопільська' за густоти садіння 18 тис. 

рослин/га і схеми садіння 0,75-2,50-0,75 м. У сорту 'Тернопільська' найбільший 

діаметр пагона і становив 28,7 мм за найменшої густоти садіння 12 тис. рослин/га 

і схеми садіння 0,75-1,50-0,75 м, що значно менше сорту ‘Тора’. Найменший 

діаметр найвищого за даної схеми садіння  спостерігався в обох сортів за густоти 

18 тис. рослин/га, у ‘Тори’ – 30,2 мм, 'Тернопільська’- 21,2 мм. 
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Рис. 3.5. Частки впливу факторів на середній діаметр найвищого пагона 

верби прутовидної другого року вегетації залежно від досліджуваних 

факторів (2019 р.) 

     За схеми садіння 0,75-2,50-0,75 м діаметр пагона був меншим від схеми 

садіння 0,75-1,50-0,75 м, також спостерігалася динаміка до зменшення діаметра 

за збільшення густоти садіння. Так у сорту ‘Тора’ діаметр був в межах 29,0-34,3 

мм, ‘Тернопільська’- 20,3-24,3 мм відповідно. 

 З рис. 3.5.  видно, що в другий рік вегетації збільшилася частка впливу 

сорту на середній діаметр лишилася незмінною і становила 65 %, а частка впливу 

густоти садіння зросла до 19 %. Схема садіння мала значно менший вплив і 

становила 4,62%, решта впливу випала на сумісну дію факторів. 

Після завершення третього вегетаційного періоду закономірність між 

густотою насаджень і середнім діаметром пагонів збереглася.   Найбільші 

діаметри відмічено у сорту ‘Тора’ за обох схем садіння, за схеми садіння 0,75-

1,50-0,75 м вони становили на рівні 39,8-51,4 мм, і за схеми 0,75-2,50-0,75 м  - 

37,2-46,3 мм. Сорт ‘Тернопільська’ показав значно менші показники діаметра в 

третій рік вегетації. Так за за схеми садіння 0,75-1,50-0,75 м діаметр був на рівні 

29,9-38,6 мм, та 29,7-33,5 за схеми 0,75-2,50-0,75 м.   Частка впливу факторів на 

діаметр (рис.3.6) змінилася в сторону збільшення впливу густроти садіння (25%), 

і зменшення частки сотрових особливостей до 57%. 
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Рис. 3.6. Середній діаметр найвищого пагона другого року вегетації 

енергетичних плантацій верби залежно від схеми садіння, густоти 

насаджень, мм (2020 р.)  

 

Рис. 3.7. Частки впливу факторів на середній діаметр найвищого пагона 

верби прутовидної дуругого року вегетації залежно від досліджуваних 

факторів (2020 р.) 
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3.1.3. Вплив різних схем садіння та густоти стояння на середню кількість 

пагонів у кущах 

Кількість пагонів в кущі є важливим показником  для формування 

врожайності біомаси на енергетичних плантаціях з рослин верби прутовидної. В 

другому циклі вегетації у обох сортів сформувалося молоде покоління плантації, 

яке характеризувалося значно більшою кількістю пагонів у кущі у порівнянні з 

першим циклом вегетації. 

Таблиця  3.2 

Середня кількість пагонів одно-дворічних енергетичних плантацій верби 

залежно від схеми садіння, густоти насаджень, шт 

 

З даних таблиці 3.2 можна зробити висновок, що збільшення густоти 

садіння рослин негативно вливає на кількість пагонів в кущі.  

Найбільшу кількість пагонів у перший рік вегетації  формували рослини  

сорту  ‘Тернопільська’ за схеми садіння 0,75-1,50-0,75 м – від 6,9 до 7,8 шт. 

пагонів/кущ, залежно від густоти стояння. Найменшу кущистість було виявлено 

в сорту ‘Тора’ за схеми садіння 0,75-2,50-0,75 м від 4,5 - 5,4 шт. пагонів/кущ.  

Рік Схема садіння 

0,75-1,50-0,75 м 0,75-2,50-0,75 м 

Густота рослин, тис./га 

12 15 18 12 15 18 

Сорт 'Тора' 

2018 (1-й) 6,6 5,4 5,2 5,4 4,8 4,5 

2019 (2-й) 6,9 5,8 5,4 5,7 5,0 4,8 

2020 (3-й) 6,9 5,9 5,4 5,7 5,2 5,0 

Сорт 'Тернопільська' 

2018 (1-й) 7,8 7,4 6,9 7,9 6,7 4,5 

2019 (2-й) 8,0 7,5 7,0 8,4 6,9 5,0 

2020 (3-й) 8,0 7,6 7,3 8,4 7,0 5,2 

НІР05 загальна за роками:  2018 -0,48;  2019-0,29, 2020-0,36. 
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 За схеми 0,75-1,50-0,75 м і густоти 12 тис./га сорт ‘Тора’ формував 6,6 

пагонів на кущ, а за густоти 15 тис. рослин/га та 18 тис.рослин/га кількість 

пагонів була майже однаковою і відрізнялася в межах похибки досліду, становила 

відповідно – 5,4 і 5,2 шт./ кущ. За схеми  садіння 0,75-2,50-0,75 м сорт ‘Тора’ 

також мав найвищий показник кущистості за меншої густоти стояння рослин і 

становив 5,4 шт./кущ. За густоти 15 тис.рослин/га та 18 тис.рослин/га цей 

показник становив 4,8 і 4,5 шт./ кущ відповідно. 

     На  другий  рік вегетації кількість пагонів в кущі  незначно збільшилася, 

з’явилася незначна кількість молодих пагонів. Найбільшу кількість пагонів 

впродовж другого року  вегетації  спостерігалося в  сорту  ‘Тернопільська’ за 

схеми садіння 0,75-1,50-0,75 м – від 7,0 до 8,0 шт. /кущ, залежно від густоти 

стояння. Найменшу кущистість було виявлено в сорту ‘Тора’ за схеми садіння 

0,75-2,50-0,75 м від 4,8 - 5,7 шт. /кущ. За схеми садіння 0,75-1,50-0,75 у сорту 

‘Тора’ формувалося 5,4-6,9 шт. /кущ залежно від густоти стояння. 

В третій рік вегетації не виявлено значного приросту нових пагонів, і 

середня кількість пагонів у кущі залишилася на рівні минулих років досліджень. 

 

Рис. 3.8. Частки впливу факторів на середню кількість пагонів у кущі 

верби прутовидної вегетації залежно від досліджуваних факторів  

(2018-2020 р.) 
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Встановлено, що на кількість пагонів в кущі найбільше впливають сортові 

особливості (42 %) та густота стояння рослин (35 %). Така тенденція 

спостерігалася три роки поспіль. Фактор схеми садіння мав вплив на рівні 10,7%, 

вплив інших факторі був незначним. 

З визначення показника кущистості рослин можливо визначити такий 

важливий показник, як кількість пагонів на 1 га , який визначається як добуток 

кущистості на густоту насаджень. Встановлено, що майже у всіх варіантах зі 

збільшенням густоти стояння збільшується кількість пагонів на 1 га.  

 Слід відмітити, що загалом найбільшу кількість пагонів на 1 га формували 

обидва сорти за схеми садіння 0,75-1,50-0,75 м.  В перший рік вегетації за даної 

схеми садіння найбільшу кількість пагонів на 1 га було сформовано у  сорту 

‘Тернопільська’ густоти стояння 15 тис.рослин/га та 18 тис.рослин/га становили 

111 і 124,2 тис. шт./га відповідно.  

 

Рис. 3.9. Середня кількість пагонів на 1 га  першого року вегетації 

енергетичних плантацій верби залежно від схеми садіння, густоти 

насаджень  (2018 р.) 
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За найменшої густоти стоянна найбільша кількість пагонів на 1 га  була в 

сорту ‘Тернопільська’ за схеми садіння 0,75-2,50-0,75 м  (94,8 тис. шт./га) та в 

сорту ‘Тора’ за схеми 0,75-1,50-0,75 м (79,2 тис. шт./га).  

За схеми садіння 0,75-2,50-0,75 м сорт ‘Тора’ формував 64,8-81 тис. шт./га 

пагонів залежно від густоти стояння, а сорту ‘Тернопільська’ – 81-100,5 тис. 

шт./га. Слід також відмітити, що в даного сорту та схеми садіння, кількість 

пагонів за густоти 18 тис.рослин/га не збільшувалася порівняно з іншими 

варіантами.  

Найбільший вплив на кількість пагонів на 1 га в перший рік мали сортові 

особливості (47,2%). Також суттєво впливала схема садіння (21,3%). Густота 

стояння та сумісна дія факторів мали вплив 9,5 та 9,1% відповідно, решта впливу 

припала на інщі фактори. 

 

Рис. 3.10. Частки впливу факторів на середню кількість пагонів на 1 га 

верби прутовидної  першого року вегетації залежно від досліджуваних 

факторів (2018р.) 

Другий вегетаційний період (2019 р.) показав динаміку незначного 

збільшення кількісті пагонів на 1 га, як і у випадку з показником кількості пагонів 

у кущі. Найбільший показник спостерігався, як і в перший рік, на плантаціях 

сорту ‘Тернопільська’ за схеми 0,75-1,50-0,75 м – 125,4; 112,4 і 96,4 тис. шт./га за 

густоти 18 тис./га, 15 тис. /га та 12 тис. /га. За схеми садіння 0,75-2,50-0,75 м у 

даного сорту показники буди дещо менші, і становили 101,1; 103,5 та 83 тис. 
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шт./га відповідно. Найменшою кількість пагонів на 1 га була в сортів ‘Тора’ 0,75-

2,50-0,75 м. Вона становила на рівні  83,2 та 72 тис. шт./га за густоти 12 тис. /га, 

15 тис./га відповідно. За іншої схеми садіння у  клону ‘Тора’ формувалося 68,4; 

74,3та 86,0 тис. шт./га залежно від густоти стояння рослин. 

В третій вегетаційний період показники  кількості кущів на 1 га залишилися 

незмінними і залишися нарівні попереднього року. 

 

Рис. 3.11. Середня кількість пагонів на 1 га  енергетичних плантацій верби 

залежно від схеми садіння, густоти насаджень (2019р.) 

 

Рис. 3.12. Середня кількість пагонів на 1 га  в третій рік досліджень 

енергетичних плантацій верби залежно від схеми садіння, густоти 

насаджень (2020р.) 
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Рис. 3.13 Частки впливу факторів на середню кількість пагонів на 1 га 

верби прутовидної  вегетації залежно від досліджуваних факторів (2020р.) 

 

За  та третій другий  (рис. 3.10.) частка впливу сортових особивостей на 

кількість пагонів на 1 га залишилася найбільшою. Частка їх впливу становила 54 

% та зросла в порівнянні з попереднім роком. Частка впливу схеми садіння 

плантації зменшилася до 17,2 %, частка впливу густоти навпаки збільшилася до 

11 %. Сумісна дія факторів становила 9,0%. 

 

 

3.2. Урожайність біомаси одно- та дворічних плантацій верб дуругого циклу 

вирощування залежно від сортових особливостей, схеми садіння  та густоти 

рослин енергетичних плантацій верби 

Важливим показником сортів верби прутовидної на енергетичних 

плантаціях є урожайність біомаси. За трирічними дослідженнями встановлено, 

шо на врожайність наземної біомаси рослин верби прутовидної, найбільше 

впливають сортові особливості й схема садіння.  
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Таблиця 3.3 

Середня урожайність енергетичних плантацій верби залежно від сортових 

особливостей схеми садіння, густоти насаджень, т/га 

 

В перший рік вегетації після зрізання (2018) спостерігався значний приріст 

біомаси на рівні другого року вегетації в першому циклі вирощування (табл. 3.3). 

Найбільшу продуктивність  – 20,4 т/га показав сорт ‘Тора’  у варінті з густотою 

стояння 15 тис.рослин/га за схеми садіння 0,75-1,50-0,75 м, найменшу-8,7 т/га, 

сорт ‘Тернопільська’ схеми садіння 0,75-2,50-0,75м , і густоти стояння 18 тис. 

рослин/га. Загалом в перший рік вегетації  вищі показники врожайності обох 

сортів були за схеми садіння 0,75-1,50-0,75 м. За цієї схеми врожайнсть сухої 

Рік 

Схема садіння 

0,75-1,50-0,75 м 0,75-2,50-0,75 м 

Густота рослин, тис./га 

12 15 18 12 15 18 

Сорт 'Тора' 

2018 17,3 20,4 19,6 14,1 14,9 17,7 

2019 37,2 41,7 38,5 34,0 31,6 32,4 

2020 59,3 65,3 57,5 56,2 53,6 48,5 

Приріст 2019, (т/га) 19,9 21,3 18,9 19,9 16,7 14,7 

Приріст 2020, (т/га) 22,1 18,6 19 22,2 22 16,1 

Сорт 'Тернопільська' 

2018 14,2 15,2 14,1 13,1 9,4 8,7 

2019 30,5 29,4 26,5 23,5 20,6 17,5 

2020 56,8 55,6 48,7 40,7 36,2 31,8 

Приріст 2019, (т/га) 16,3 14,2 12,4 10,4 11,2 8,8 

Приріст 2020, (т/га) 26,3 26,2 22,3 17,2 15,6 14,3 

НІР05 загальна за роками:  2018 - 1,23;  2019-1,36 ; 2020 – 1,03 т/га 
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біомаси становила у сорту ‘Тора’  17,3; 20,4 та 19,6 т/га залежно від густоти 

стояння, відповідно 12, 15 та 18 тис.рослин/га, у сорту ‘Тернопільська’ – 14,1;14,2 

та 15,2 т/га. За схеми 0,75-2,50-0,75м  за продуктивністю значно переважав сорт 

‘Тора’, урожайність біомаси якого була на рівні  14,1; 14,9 та 17,7 т/га залежно 

від густоти стояння, сорт  ‘Тернопільська’ – 8,7;9,4 та 13,1 т/га.  

Найбільший вплив на урожайність сухої біомаси в перший пік вегетції  

мали сортові особливоті – 50,6% та схема садіння -27,5%, сумісна дія факторі -

3,1%.   

 

Рис. 3.11. Частки впливу факторів на середню урожайність біомаси верби 

прутовидної  першого року вегетації залежно від досліджуваних факторів 

(2018р.) 

     В 2019 році, на другий рік вегетації, максимальні показники продуктивності  

були в сорту ‘Тора’ за схеми садіння 0,75-1,50-0,75 м і густоти 15 тис.рослин/га 

41,7 т/га. За густоти 12 та 18 тис.рослин/га урожайність сухої біомаси становила 

37,2 та 38,5 т/га відповідно. У сорту ‘Тернопільська’ найвища врожайність 

біомаси була за вищезгаданої схеми садіння у варіанті з густотою стояння 12 

тис.рослин/га становила 30,5 т/га. За густоти стояння 15 тис.рослин/га і 18 

тис.рослин/га врожайність була 29,4 та 26,5 т/га відповідно. З іншшої схеми 

садіння у 2019 році також найвищу продуктивність мав сорт ‘Тора’ і становив 

34,0; 31,6 та 32,4 т/га за густоти садіння 12, 15 та 18 тис.рослин/га відповідно. 
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Сорту  ‘Тернопільська’ показав найменшу продуктивність в досліді за даної 

схеми за густоти стояння 18 тис.рослин/га і становив 17,5 т/га.  

 

Рис. 3.12. Частки впливу факторів на середню урожайність біомаси верби 

прутовидної  другого року вегетації залежно від досліджуваних факторів 

(2019р.) 

В другий рік вегетації збереглися частка впливу сортових особливостей на 

середню урожайність біомаси верби (Рис.3.12.), яка становила 63,7%. Частка 

впливу густоти садіння також мала достатній вплив на урожайність, і залишилася 

не змінною. 

В ході другого року досліджень виявлено, що річний приріст біомаси 

зменшується зі збільшенням густоти стояння рослин.  Найвищий приріст біомаси 

у 2019 році спостерігався в сорту тора за схеми садіння 0,75-1,50-0,75 м у сорту 

‘Тора’ – 18,9-21,3 т/га залежно від густоти стояння, найнижчі показники у сорту  

‘Тернопільська ’ за схеми садіння 0,75-2,50-0,75 м та густоти стояння 18 

тис.рослин/га– 8,8-11,2 т/га.  

Після завершення третього вегетаційного періоду  врожайність біомаси 

становила у сорту ‘Тора’ від 53,6 до 60,3 т/га, а у сорту ‘Тернопільська’ – від 40,4 

до 53,4 т/га, що відповідає таким показникам середнього річного приросту : 

‘Тора’ – від 17,9 до 20,1 т/га у рік; ‘Тернопільська’ – від 13,3 до 17,8 т/га у рік.  
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Рис. 3.13. Частки впливу факторів на середню урожайність біомаси верби 

прутовидної  третього року вегетації залежно від досліджуваних факторів 

(2020р.) 

В третій вегетаційний період частка впливу сортових особливостей на 

середню урожайність біомаси верби прутовидної  (Рис.3.13.) збільшилася до 69 

%. , частка схеми садіння зменшилася до 21%, а частка впливу густоти садіння 

збільшилася до 6%. 

 

3.3. Вихід енергії з  біомаси верби залежно від сортових особливостей 

та густоти стояння 

Вища теплота згоряння – це кількість тепла, яка виділяється під час повного 

згорання 1 кг біомаси, конденсування всієї утвореної водяної пари та 

охолодження всіх продуктів згорання до початкової температури біопалива. 

Однією з найважливіших технологічних характеристик енергетичної 

сировини є її теплотворна здатність – кількість тепла, що виділяється під час 

згоряння 1 кг біомаси. Залежно від конструктивних особливостей котла та 

режимів його роботи розрізняють вищу і нижчу теплоту згоряння. 
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Нижча теплота згоряння – це кількість тепла, що виділилася під час 

згоряння 1 кг біомаси, без обліку тепла, витраченого на нагрівання та 

випаровування вологи. 

 

Таблиця 3.4 

Вміст енергії в урожаї енергетичних плантацій верби другого трирічного 

циклу вирощування залежно від сортових особливостей,  схеми садіння та 

густоти, ГДж/га 

 

Як видно з аналізу наведених у таблиці даних, із двох використаних схем 

садіння, в усіх випадках ефективнішою виявилася схема 0,75-1,50-0,75 м, а серед 

варіантів густоти садіння – менш загущені (12  і 15 тис.). Наведені дані свідчать, 

що в усіх досліджуваних клонів вихід енергії з 1 га досить тісно корелює з 

густотою садіння і за збільшення густоти садіня зменшуюься показники виходу 

енергії. 

Найбільше енергії у трирічному врожаї біомаси міститься в сорту ‘Тора’ – 

від 636,0 до 777,6 ГДж/га, тоді яку сорту ‘Тернопільська’ цей показник, залежно 

від густоти садінняі схеми посадки, змінюється від 412,6 до 737,0 ГДж/га.  

Рік 

Схема садіння 

0,75-1,50-0,75 м 0,75-2,50-0,75 м 

Густота рослин, тис./га 

12 15 18 12 15 18 

Сорт 'Тора' 

2018 (1-й рік) 214,9 291,3 356,7 256,6 271,18 222,14 

2019 (2-й рік) 477,0 558,9 700,7 418,8 475,12 489,68 

2020 (3-й рік) 777,6 856,3 754,0 737,0 702,9 636,0 

Сорт 'Тернопільська' 

2018 (1-й рік) 258,4 276,6 256,6 189,4 171,1 158,3 

2019 (2-й рік) 455,1 435,1 382,3 227,7 274,9 218,5 

2020 (3-й рік) 737,0 721,4 631,9 528,1 469,7 412,6 

НІР05 загальна за роками:  2018 – 22,4;  2019 – 24,8, 2020 –29,3 ГДж/га 
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Висновки до розділу 3: 

1. Найбільший приріст на початку другого циклу вирощування 

показали рослини сорту ‘Тора’ за схеми садіння 0,75-1,50-0,75 м та густоти 12 

тис. шт/га і становили 4,61 м . Найменшими виявилися рослини сорту 

“Тернопільська”  за схеми садіння 0,75-2,50-0,75 м та густоти 15 тис./га – 2,97 м. 

Збільшення  густоти садіння на всіх варіантах досліду призводило до зменшення 

середньої висоти кущів у перший рік вегетації.  

2. Середня висота пагонів в кінці другого циклу вирощування 

найбільшою була в сорту ‘Тора’  за схеми садіння 0,75-1,50-0,75 м та густоти 12 

тис. шт./га (6,83 м) та за схеми садіння 0,75-2,50-0,75 м та густоти 12 тис. шт./га 

(6,33 м). Найнижчими були рослини сорту  ‘Тернопільська’ за схеми садіння 0,75-

2,50-0,75 м і густоти стояння 18 та 15 тис. шт./га і становили 4,55 і 4,84 м 

відповідно. Спостерігається зниження висоти рослин зі збільшенням густоти 

стояння.  

3. Найбільшу кількість пагонів в кінці другого циклу вирощування 

сформував  сорт ‘Тернопільська’ за густоти 12 тис. шт./га з на двох схемах 

садіння  0,75-1,50-0,75 м та 0,75-2,50-0,75 м і становило 8,0 та 8,4 шт/кущ 

відповідно. Найменшу кількість пагонів сформував сорт ‘Тора’ (5,0 шт/кущ) за 

схеми садіння 0,75-2,50-0,75 м і густоти стояння 18 тис. шт./га. Збільшенням 

густоти стояння призводить до зниження кількості пагонів на кущ. 

4. Найбільший середній діаметр (51,4 мм ) найвищих трирічних пагонів 

при основі відмічено у сорту ‘Тора’ за схеми садіння 0,75-1,50-0,75 м. 

Спостерігається зворотня залежність між густотою стояння та діаметром 

найвищого пагона, зі збільшенням густоти стояння зменшується діаметр пагона. 

Сорт ‘Тернопільська’ показав значно менші показники діаметра в третій рік 

вегетації  за схеми садіння 0,75-2,50-0,75 м і густоти 15 тис. шт./га (29,7 мм) мм, 

а також схеми 0,75-1,50-0,75 м густоти стояння 18 тис. шт./га. 



75 

 

5. Урожайність сухої біомаси верби після другого трирічного циклу 

вирощування найбільшою виявилася в сорту ‘Тора’ за схеми садіння 0,75-1,50-

0,75 м за густоти садіння 15 тис. шт./га – 65,3 т/га, у варіанті з густотою 12 тис. 

шт./га цей показник становив 59,3 т/га. Найнижча врожайність зафіксована у 

сорту ‘Тернопільська’ за схеми садіння 0,75-2,50-0,75 м і густот  15 та 18 тис. 

шт./га і становила 36,2 та 31,8 т/га. 

 

Основні результати досліджень висвітлено в працях: [58,60,59,46] 

  



76 

 

РОЗДІЛ 4. ВПЛИВ ДОСЛІДЖУВАНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ 

НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ВЕРБИ  ПРУТОВИНОЇ 

4.1. Вплив досліджуваних факторів на показники структури енергетичних 

плантацій 

4.1.1. Середня висота пагонів енергетичних плантацій верби залежно 

від сортових особливостей та внесення азотних добрив 

Проведені дослідження показали, що внесення аміачної селітри у нормах 

N35та N70 мало суттєвий позитивний вплив на висоту рослин як в перший, так і 

другий рік вегетації (табл. 4.1,4.2.). 

Внесені у 2018 році добрива сприяли значному приросту надземної маси у 

висоту. В обох сортів за внесення аміачної селітри спостерігалася динаміка 

збільшення висоти рослин по місяцях (рис.4.1,4.2). Також було виявлено, що на 

варіантах з внесенням добрив рослини довше вегетували і в кінці вегетації за дози 

внесення добрив N70 відбувався приріст у висоту.  

 

Рис. 4.1.  Приріст верби прутовидної  сорту ‘Тора’ першого року вегетації 

залежно від внесення селітри аміачної (2018р.) 

            Найбільший приріст рослин спостерігався в кінці травня на початку 

червня у сорту ’Тора’, і становив 90 см у варінті без внесення добрив і 92 см з 

внесенням азоту N70. У сорту ’Тернопільська’  приріст в цей період був 72,77 та 
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79 см за внесенням азотних дорив 0 кг./га д.р., 35 кг./га д.р., 70 кг./га д.р. 

відповідно.  

 

Рис. 4.2.  Приріст верби прутовидної  сорту ‘Тернопільська’ першого року 

вегетації залежно від внесення селітри аміачної (2018р.) 

В перший рік вегетації найвищі рослини були у сорту ’Тора’ (табл.4.1) з 

внесенням N70 – 4,67 м, тоді як у варінті без внесення добрив висота становила 

3,96 м, тобто збільшення приросту рослин у висоту становить 16%. За внесення 

N35 висота рослин в середньому становила 4,32 м, приріст до контролю (без 

внесення добрив) 8%.  

Таблиця 4.1 

Середня висота енергетичних плантацій верби в перший рік вегетації 

залежно від сортових особливостей та внесення  добрив, м 
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Сорт 
Удобрення, кг/га д.р. Середнє 

фактор Б 

(НІР05=1,1м) 
Без 

добрив N35 N70 

Тора 3,96 4,32 4,67 4,32 

Тернопільська 3,68 4,08 4,24 4,00 

Середнє  фактор А 

(НІР05=0,7м) 
3,82 4,20 4,46 4,16 

(НІР05 заг. = 0,2м) 
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Динаміка збільшення висоти за внесення аміачної селітри спостерігалася і 

в сорту  ’Тернопільська’. В даного сорту була зафіксована найнижча висота 

рослин на рівні 3,68 м без внесення добрив. За внесення 35 кг/га д.р. добрив та 70 

кг/га д.р. висота сорту  ’Тернопільська становила 4,08 та 4,24 м,  або приріст 10 

та 14% до варіанту без внесення добрив.  

 

Рис. 4.3.  Частка впливу факторів на висоту верби прутовидної в перший 

рік вегетації (2018 р.) 

Розрахунок частки впливу факторів показав, що в перший рік після зрізу на 

висоту рослин верби прутовидної суттєвий вплив має удобрення азотними 

добривами – 48 %, частка впливу сортових особливостей 25%, інші фактори 25%. 

Таблиця 4.2 

Середня висота енергетичних плантацій верби в другий рік вегетації 

залежно від сортових особливостей та внесення  добрив, м 

Сорт 

Удобрення, кг/га д.р. 
Середнє фактор 

Б (НІР05=1,0м) без 

добрив 
N35 N70 

Тора 5,44 5,79 6,1 5,78 

Тернопільська 5,06 5,23 5,57 5,29 

Середнє   фактор А 

(НІР05=0,7м) 
5,25 5,51 5,8 5,53 

(НІР05 заг. =0,2м) 

Сорт
25%

Добрива
48%

Взаємодія 
факторів

2%

Інші
25%
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Внесення азотних добрив сприяло кращому відростанню рослин і 

збільшенню приросту надземної маси росли в перший рік,  і покращенню 

біометричних показників в наступному році.  У 2019 році найвищі показники 

висоти залишилися у сорту ’Тора’ з внесенням N70 – 6,1 м (табл.4.2).  У варіанті 

внесення добрив висота становила 5,44 м. За внесення N35 висота рослин в 

середньому становила 5,79 м.  

 

Рис. 4.4.  Частка впливу факторів на висоту верби прутовидної в другий рік 

вегетації (2019 рр.) 

    Сорт ’Тернопільська’ в другий рік вегетації також значно збільшив висоту. 

Навищі рослини спостерігалися у варіанті з внесенням дози добрив N70  - 5,57 м, 

за внесення N35  -5,23 м, та без внесення добрив 5,06 м. 

      В другий рік вегетації спостерігається зменшення частки впливу дорбрив на 

висоту рослин верби прутовидної до 35 %, а частка вливу сортових особливостей 

навіть почала переважати і становила 49% (рис.4.4).  

      В 2020 році  спостерігався незначний приріст висоти  порівняно з минулими 

роками досліджень в другий рік вегетації. Зі збільшенням дози добрив 

спостерігається збільшення висоти рослин. Найвищі рослини спостерігалися у 

сорту ‘Тора’ за всіх варіантів удобрення. Висота рослин у варіанті з внесенням 

49%

35%

14%

2%
Сорт Удобрення Взаємодія факторів Інші
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дози добрив N70 становила 6,98 м, за внесення N35  -6,68 м, та без внесення добрив 

6,38 м. Сорт ’Тернопільська’ за три роки вегетації сформував рослини висотою 

5,42-6,21 м залежно віддози добрив. 

В третій рік вегетації  спостерігається збільшення частки впливу сортових 

особливостей до 69%, а частка впливу добрив зменшилася до 28%.   (рис.4.5).  

Таблиця 4.3 

Середня висота енергетичних плантацій верби в третый (2020) рік вегетації 

залежно від сортових особливостей та внесення  добрив, м 

Сорт 
Удобрення, кг/га д.р. Середнє фактор 

Б (НІР05=1,0м) без добрив N35 N70 

Тора 6,38 6,68 6,98 6,68 

Тернопільська 5,42 5,75 6,21 5,79 

Середнє  фактор 

А(НІР05=0,7м) 
5,90 6,21 6,60 6,24 

(НІР05 заг. =0,1 м) 

 

 

Рис. 4.5.  Частка впливу факторів на висоту верби прутовидної в другий рік 

вегетації (2020  рр.) 

 

67%

18%

8%
7%

Сорт Удобрення Взаємодія факторів Інші
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4.1.2. Кількість пагонів на енергетичних плантаціях верби залежно від 

сортових особливостей та доз внесення 

В ході досліджень проведених вегетаційних періодів 2018-2020 рр. 

встановлено, що внесення добрив не суттєво впливає на кількість пагонів у  кущі 

(Рис.4.5). Найбільша кущистість спостерігалася у сорту ’Тернопільська’ за 

максимальної дози внесення аміачної селітри -200 кг/га (N70) 7,1 шт. на кущ. І 

збільшувалася на 1,1 шт. на кущ порівняно з варіантом без внесення добрив. За 

внесення аміачної селітри 100 кг/га N35 кількість пагонів у даного сорту 

збільшувалася середньому на 0,5 шт/кущ до 6,5 шт відповідно, що є не суттєвою 

різницею і знаходиться в межах похибки досліду. 

Сорт ‘Тора’ практично не реагував на внесення мінеральних добрив 

незалежно від внесеної дози аміачної селітри. Навіть за максимальної дози 

внесення кількість пагонів на кущ збільшилася на 0,7 шт., тобто спостерігалася 

лише тенденція до підвищення цього показника. 

  

Рис. 4.5. Середня кількість пагонів у кущі залежно від сортових 

особливостей та внесення добрив (2018-2020 рр.) 

   При перерахунку на 1 га найбільша кількість пагонів спотерігаєтсья у 

сорту ’Тернопільська’ за внесення 200 кг/га (N70) аміачної селітри – 106 тис.шт/га, 

що більше варіанту без внесення добрив на  16,5 тис. шт./га. Варіант з внесенням 
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дози N35 мав несуттєвий вплив збільшення кількості пагонів на 1 га, кількість 

пагонів збільшувалася до 97 тис.шт/га, або на 7,5 тис. шт./га, що знаходиться в 

межах похибки досліду (табл.4.3).  

У сорту ‘Тора’ у всіх варіантах спостерігаться не суттєвий вплив внесення 

добрив на кількість пагонів на 1 га. Найбільша кількість пагонів сорту ‘Тора’ була 

у варіанті з внесенням N70  - і становила 85,5 тис.шт./га, що більше контрольного 

варіанту без внесення добрив на  8,5 тис.шт./га, або на 10%. З внесення 100 кг/га 

аміачної селітри (N35) кількість пагонів збільшувалася до 80,0 тис.шт./га або 4%. 

Таблиця 4.3 

Середня кількість пагонів на 1 га енергетичних плантацій верби залежно 

від сортових особливостей та внесення  добрив, тис.шт/га 

Сорт 

Удобрення, кг/га д.р. Середнє 

фактор Б 

(НІР05=1,4 

тис.шт/га) 

без 

добрив 
N35 N70 

Тора 77,0 80,0 85,5 80,8 

Тернопільська 89,5 97,0 106,0 97,5 

Середнє  фактор 

А(НІР05=2,6тис.шт/га) 
83,3 88,5 95,8 89,2 

НІР05 заг.= 8,9 тис.шт/га 
 

 

Рис. 4.6.  Частка впливу факторів на середню к-ть пагонів верби 

прутовидної  залежно від сортових особливостей та внесення  добрив 

(2018-2020рр.) 

    

67%

26%

2% 5%

Сорт Удобрення Взаємодія факторів Інші
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Розрахунок часток впливу факторів на середню кількість пагонів, в 

дослдженні  сортів верби (рис. 4.6),показує, що найбільше на цей показник 

впливають сортові особливості - 67,0 %. Частка впливу добрив становила 26,0 %, 

спільної дії цих двох факторів – 2 %, а інших факторів (опади, температура тощо)-

5%. 

Отже, можна зробити висновок, що на кількість пагонів, що відростають 

після зрізання кущів на плантаціях верби, найбільшй вплив мають сортові 

особливості досліджуваних сортів. Також відмічено позитивний вплив на 

відростання пагонів впливає внесення аміачної селітри. 

 

 

 

 

 

4.1.3. Середній діаметр пагонів енергетичних плантацій верби залежно від 

сортових особливостей та внесення добрив 

   Дослідження впливу удобрення на середній діаметр найвищого пагона при 

основі сортів ‘Тора та ‘Тернопільська’ показує суттєвий вплив на його 

збільшення (табл. 4.4).  

Було встановлено, що у  досліджуваних сортів  в перший рік вирощування 

(2018) показник діаметра найвищого пагона при основі зростає зі збільшенням 

дози добрив. Найкраще на збільшення діаметра при внесенні аміачної селітри 

реагував сорт ‘Тора’. Так, найбільший діаметр пагона при основі спостерігався за 

внесення аміачної селітри 200 кг/га (N70) і становив в сереньому 25,4 мм, що 

більше 5,3 мм порівняно з варіантом без внесення добрив на 5,3 мм. За внесення 

дози  N35 діаметр становив 22,0 мм, що вище показника без внесення добрив на 

1,9 мм.  
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Таблиця 4.4 

Середній діаметр енергетичних плантацій верби першого року вегетації  

залежно від сортових особливостей та внесення  добрив, мм 

Сорт 

Удобрення, кг/га д.р. Середнє 

фактор Б 

(НІР05=6,0 мм) 
без  

добрив 
N35 N70 

Тора 20,1 22,0 25,4 22,5 

Тернопільська 17,9 19,7 21,9 19,8 

Середнє  фактор А 

(НІР05=7,4 мм) 
19,0 20,9 23,7 21,2 

НІР05 заг.=1,6 мм 

 

У Сорту ‘Тернопільська’ в перший рік вегетації також спостерігався 

позитивний вплив добрив на збільшення діаметра найвищого пагона при основі. 

У варіанті з застосуванням дози N70 діаметр становив 21 ,9 мм, у варіанті N35 (100 

кг/га аміачної селітри) – 19,7 мм,що більше варіанту без внесення добрив на 2,2 

та 1,8 мм відповідно.  

Аналіз частки впливу факторів показує, що в перший рік вегетації 

найсуттєвіше на збільшення діаметру найвищого пагона впливає внесення 

аміачної селітри 59%, сортові особливості - 29%, а взаємодія факторів лише  

2 % (рис.4.7). 

  

Рис. 4.7.  Частка впливу факторів на середній діаметр верби прутовидної  

першого року вегетації залежно від сортових особливостей та внесення  

добрив (2018р.) 
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В  другогицо рік вегетації (2019 р.) найбільший діаметр був у варіанті з 

внесенням добрив в дозі N70  - 34,3 мм, що більше за варіант без внесення добрив 

на 3,3 мм (табл. 4.5). У варіанті з внесення 100 кг/га (N35) аміачної селітри діаметр 

найвищого пагона зростав на  1,0 мм до 32,0 мм.  

Таблиця 4.5 

Середній діаметр енергетичних плантацій верби другого року вегетації  

залежно від сортових особливостей та внесення  добрив, мм 

Сорт 

Удобрення, кг/га д.р. 
Середнє фактор Б 

(НІР05=6,6 мм) 
без  

добрив 
N35 N70 

Тора 31,0 32,0 34,3 32,7 

Тернопільська 27,3 29,7 31,3 29,4 

Середнє  фактор 

А 

(НІР05=5,9 мм) 

29,5 30,9 32,8 31,1 

НІР05 заг.= 0,7мм 

 

 У сорту ‘Тернопільська’ діаметр пагона на контролі без внесення добрив 

становив  27,3 мм, і був найнижчий в досліді. Зі збільшенням дози азотних добрив 

показник діаметра зростав до 31,3 мм. Слід відмітити, що рослини даного сорту 

більш інтенсивно реагували на збільшення діаметра за внесенння дози N70 , на 

відміну від клону ‘Тора’, в цьому варіанті показник становив 31,3 мм , і був 

більший за варіант без внесення добрив на 4 мм.  
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Рис. 4.8.  Частка впливу факторів на середній діаметр верби прутовидної  

другого року вегетації  залежно від сортових особливостей та внесення  

добрив (2019р.) 

 

Таблиця 4.6 

Середній діаметр енергетичних плантацій верби третього року вегетації  

залежно від сортових особливостей та внесення  добрив, мм (2020) 

Сорт 

Удобрення, кг/га д.р. Середнє 

фактор Б 

(НІР05=1,6 

мм) 
без добрив N35 N70 

Тора 43,4 44,7 46,8 44,8 

Тернопільська 35,6 37,3 39,7 37,3 

Середнє  фактор 

А(НІР05=5,3 мм) 
39,0 41,0 43,3 41,1 

НІР05 заг.= 1,0 мм 
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Рис. 4.9.  Частка впливу факторів на середній діаметр верби прутовидної  

третього року вегетації залежно від сортових особливостей та внесення  

добрив (2020р.) 

По закінченню третього року вегетації (2020 р.) найбільший діаметр був у 

варіанті з внесенням добрив в дозі N70  - 46,8мм, що більше за варіант без внесення 

добрив на 2,1 мм (табл. 4.6). У варіанті з внесення 100 кг/га (N35) аміачної селітри 

діаметр найвищого пагона зростав на  1,7  мм до 44,7 мм. У сорту ‘Тернопільська’ 

діаметр пагона на контролі без внесення добрив становив  35,0 мм, і був 

найнижчий в досліді. Зі збільшенням дози азотних добрив до N35 та N70 показник 

діаметра зростав до 37,3 мм та 39,7 мм відповідно. Аналіз частки впливу факторів 

третього року вегетації показує найбільший вплив на діаметр верби  найвищого 

пагона впливають сортові особливості  79%, а у частка удобрення зменшується 

до 19%, а взаємодія факторів лише - 2 % (рис.4.7). 

Важливим показником при вирощуванні енергетичних плантацій верб є 

приріст діаметру пагонів за рік. Дослідженнями встановлено, що внесення 

добрив суттєво не впливає на приріст діаметра пагонів. Прирости діаметра 

пагонів верби за варіантів з внесенням мінеральних добрив були навіть дещо 

меншими, порівняно з контролем. Найвищий річний приріст діаметра 

спостерігався  у клону ‘Тора’ (8,9-10,0 мм ), і не значно знижувався зі 

79%

19%

0% 2%

A Сорт B Удобрення Взаємодія факторів Інші
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збільшенням дози добрив (табл. 4.6). У сорту ‘Тернопільська’ цей показник 

станови (8,8-9,4 мм). 

Таблиця 4.7 

Річний приріст діаметру  енергетичних плантацій верби прутовидної 

залежно від сортових особливостей та внесення  добрив, мм 

Сорт 

Удобрення, кг/га д.р. 
Середнє 

фактор Б  
без  

добрив 
N35 N70 

Тора 9,9 10,0 8,9 10,2 

Тернопільська 9,4 8,8 9,4 9,2 

Середнє  фактор А  9,7 9,4 9,2 9,7 

 

З аналізу часток впливу факторів випливає, що частка впливу внесення 

добрив  на діаметр найвищого пагона знизилася до 31%, а частка сортових 

особливостей зросла до 43%, і мала суттєвий вплив на діаметр рослин (рис. 4.8). 

Ця динаміка прослідковується і в інших біометричних параметрах при 

вирощуванні верби. Ймовірно це спричинено тим, що селітра аміачна має низьку 

хімічну стійкість, нітратна (NO3) та амонійна (NH4) форма  азоту якої,  значною 

мірою була поглинута рослинами або промилася в грунт в перший рік . 

В ході кореляційно-регресійного аналізу встановлено, що між висотою 

пагонів  існує істотний зв’язок, який можна задати рівнянням. Для сорту ‘Тора’ 

формула цієї прямої має вигляд y = 0,0862x - 16,208, для ‘Тернопільської’ – y = 0, 

0,0497x + 2,3296. Коефіцієнт детермінації становить r2= 0,7998 для сорту ‘Тора’, 

і r2= 0,9359 для сорту ‘Тернопільська’. Зі збільшенням висоти рослини 

збільшується її діаметр (рис.4.10-4.11). 
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Рис. 4.10. Кореляційно-регресійний аналіз залежності довжини 

пагонів від їх діаметра сорту ‘Тора’ 

 

Рис. 4.11. Кореляційно-регресійний аналіз залежності довжини 

пагонів від їх діаметра сорту ‘Тернопільська’ 

 

4.2. Чиста продуктивність фотосинтезу рослин енергетичних плантацій 

верби залежно від сортових особливостей та внесення добрив 

З метою пошуку шляхів підвищення продуктивності 

сільськогосподарських рослин і для розробки способів керування продукційним 
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кількісних характеристик - чисту продуктивність фотосинтезу (ЧПФ), швидкість 

нетто-асиміляції, інтенсивність приросту маси рослин (ІПР) – це приріст сухої 

маси рослини за визначений час (доба), віднесене до одиниці листової поверхні 

(г/м2/доба). У більшості сільськогосподарських культур  цей показник  

коливається від 10 до 50 г/м2/доба. 

Для визначення чистої продуктивності фотосинтезу (ЧПФ) важливим є 

визначення площі листкової поверхні плантацій досліджуваних сортів, її 

динаміки протягом вегетаційного періоду і встановлення кореляції з 

накопиченням біомаси, тобто чистої продуктивності фотосинтезу. 

Дослідження динаміки чистої продуктивності фотосинтезу проводили 

паралельно зі встановленням впливу різних доз добрив на ріст, розвиток і 

продуктивність енергетичних плантацій верби на дослідному полі Ксаверівка-2.  

Наростання площі листкової поверхні середніх за розміром кущів вдругий 

рік вегетації показано на рисунках 4.12–4.13.   Дослідженнями було встановлено, 

що в обох досліджуваних сортів спостерігається збільшення площі листкової 

поверхні на кущ зі збільшенням дози азотних добрив. 

 

Рис. 4.12.  Наростання площі листкової поверхні рослин енергетичної верби 

сорту ‘Тора’ залежно від внесення  добрив (2019р.) 
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На початку вегетаційного періоду найвища площа листкової поверхні на 

кущ  був у сорту  ‘Tора’ від 1,89 до 2,13 м2 залежно від варіанта удобрення (рис. 

4.12). У сорту ‘Тернопільська’ найменша площа листкової поверхні становила 

1,82 м2 на кущ (контроль), а найбільша – 1,65 м2 на кущ – за внесення 

максимальної дози N35  (рис. 4.13). 

На всіх варіантах досліду максимальні показники площі листкової поверхні 

на кущ спостерігаються в кінці червня – на початку липня. У сорту ‘Tора’ 

показник площі в цей період був вищим і становив 3,02-3,36 м2/кущ, а у  сорту 

‘Тернопільська’ – 2,56 - 2,64 м2/кущ.  Спостерігається пряма залежність площію 

листової поверхні і внесенням добрив, тобто зі збільшенням кілкості добрив 

збільшується площа листкової поверхні. 

З кінця липня до кінця серпня площа листкової поверхні в сорту 

‘Тернопільська’ почала стрімко зменшуватися. На кінець вересня вона становила 

1,44 до 1,67 м2 на кущ. Динаміка зменшення площі листкової поверхні  сорту 

‘Тора’ була не такою стрімкою і становила залежно від удобрення від 1,95 до 2,28 

м2 на кущ. Це пояснюється тим, що одним із чинників вищої продуктивності 

сорту ‘Тора’ є більша площа листкової поверхні і довший вегетаційний період. 

В третій досліджуваний рік площа листкової поверхні куща дещо 

збільшилася (рис. 4.14-4.15). На початку третього вегетаційного періоду найвища 

площа листкової поверхні спостерігалася вже у сорту  ‘Tернопільська’ від 2,22 

до 2,84 м2 на кущ залежно від варіанта удобрення (рис. 4.7). У сорту ‘Тора’ 

найменша площа листкової поверхні становила 2,08 м2 на кущ (контроль), а 

найбільша – 2,44 м2 на кущ – за внесення максимальної дози N70  (рис. 4.8). 
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Рис. 4.13.  Наростання площі листкової поверхні рослин енергетичної 

верби сорту ‘Тернопільська’ залежно від внесення  добрив (2019р.) 

 

 

Рис. 4.14.  Наростання площі листкової поверхні рослин енергетичної 

верби сорту ‘Тора’ залежно від внесення  добрив (2020 р.) 
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Рис. 4.15.  Наростання площі листкової поверхні рослин енергетичної 

верби сорту ‘Тернопільська’ залежно від внесення  добрив (2020р.) 

Також незмінними лишилися в третій рік  максимальні показники площі 

листкової поверхні на кущ, які спостерігаються в кінці червня – на початку липня. 

Перевагу у найвищій площі листя на кущ мав сорт ‘Tора’ , показник площі в цей 

період і становив 4,11-4,97 м2/кущ, а у  сорту ‘Тернопільська’ – 3,83 – 4,39 м2/кущ.  
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Важливим показником є площа листкової поверхні на 1 га насаджень.  
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добрив на 6% у сорту ‘Тора’ і  на 4% у сорту ‘Тернопільська’. Внесення 200 кг/га 

аміачної селітри збільшувало площу листкової поверхні на 11% в клону ‘Тора’ та 

10% в  сорту ‘Тернопільська’.  

 

Рис. 4.16. Площа листкової поверхні верби прутовидної залежно від 

сортових особливостей і доз внесення добрив (Липень, 2019)  

Найістотніше в першому році досліджень на площу листкової поверхні 

впивали сортові особливості. Частка впливу сортів становила 61%. Добрива 

також спричинили значний вплив на рівні 27%, решта – інші фактори 12%.  

 

Рис. 4.17.  Частка впливу факторів на середню площу листкової поверхні 

верби прутовидної  залежно від сортових особливостей та внесення  добрив 

(2019р.) 
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Така ж тенденція збереглися і третій рік досліджень, проте в липні 

сформувалися більші показники площі листкової поверхні на 1 га, у сорту ‘Тора’ 

68 до 74,53 тис. м2/га залежно від норми внесення аміачної селітри. Сорт 

‘Тернопільська’ був менш продуктивним, його показники були на рівні 57,40 до 

65,85 тис. м2/га 

 

Рис. 4.18. Площа листкової поверхні верби прутовидної залежно від 

сортових особливостей і доз внесення добрив (Липень, 2020) 

 

Рис. 4.19. Частка впливу факторів на середню площу листкової поверхні 

верби прутовидної  залежно від сортових особливостей та внесення  добрив 

(2020 р.) 
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гектар посіву за кожну добу впродовж усього вегетаційного періоду. Урахування 

цих показників характеризує ефективність фотосинтезу. 

Таблиця 4.8 

Чиста продуктивність фотосинтезу рослин верби залежно від сортових 

особливостей та удобрення , г/м2/доба (2019 р.) 

Сорт 

(Фактор А) 

Удобрення 

Фактор Б 

Чиста продуктивність 

фотосинтезу г/м2 доба 
Середнє 

за 

вегетаці

ю 
30.05-

30.06 

30.06-

30.07 

30.07-

30.08 

30.08

-

30.09 

Тора 

Без добрив 8,56 15,45 8,09 0,86 8,24 

N34 8,74 16,01 8,13 1,57 8,61 

N68 8,91 16,51 9,88 2,31 9,40 

Тернопільська 

Без добрив 7,75 11,55 5,30 0,28 6,22 

N35 8,09 12,53 5,67 0,27 6,64 

N70 8,49 12,04 4,71 0,24 6,37 

 

Дослідженнями встановлено, що максимальні показники чистої 

продуктивності фотосинтезу спостерігаються в період червня-липня незалежно 

від сорту (табл.4.7). У сорту ‘Тора’ в цей період ці показники становили 15,45-

16,51 г/м2 доба, у сорту ‘Тернопільська’- 11,55-12,53 залежно від дози внесення 

добрив. Відсутність опадів у вересні сприяла зменшенню чистої продуктивності 

фотосинтезу і закінченню вегетації рослин. Проте слід зазначити, що як і у 

варіанті з площею листкової поверхні сорт ‘Тора’ показав підвищення  показника 

ЧПФ при збільшенні дози аміачної селітри. 
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Таблиця 4.9 

Чиста продуктивність фотосинтезу рослин верби залежно від сортових 

особливостей та удобрення , г/м2/доба (2020р.) 

Сорт 

(Фактор 

А) 

Удобрення 

Фактор Б 

Чиста продуктивність 

фотосинтезу г/м2 доба 
Середнє 

30.05-

30.06 

30.06-

30.07 

30.07-

30.08 

30.08-

30.09 

Тора 

без добрив 3,76 4,92 2,58 0,34 2,90 

N34 4,19 5,98 2,47 0,70 3,33 

N68 4,82 6,23 2,56 0,64 3,56 

Терноп 

без добрив 3,27 5,28 2,16 0,72 2,86 

N34 3,56 5,51 2,04 0,77 2,97 

N68 3,70 5,45 2,34 0,61 3,03 

 

В 2020 році досліджень  встановлено, що максимальні показники чистої 

продуктивності фотосинтезу значно менші за попередній рік, але тенденція 

максимальних показників спостерігаються в період червня-липня незалежно від 

сорту (табл.4.9). У сорту ‘Тора’ в цей період ці показники становили 4,92-6,23 

г/м2 доба, у сорту ‘Тернопільська’- 5,28-5,51 залежно від дози внесення добрив.  

 

4.3. Урожайність біомаси енергетичних плантацій верби залежно від 

сортових особливостей та внесення добрив 

Трирічні дослідження продуктивності енергетичних плантацій 

досліджуваних сортів верби прутовидної показали,  що при внесенні  аміачної 

селітри, показники продуктивності досить тісно корелюють з усіма 

характеристиками (висота, діаметр, кількість пагонів,площа листкової поверхні).  

Після заготівлі енергетичної маси, у перший рік другого циклу 

вирощування енергетичної верби (2018) , у обох сортів сформувалося молоде 

покоління плантації, яке характеризувалося високою продуктивністю. Проведені 

дослідження також показали, що внесення аміачної селітри у нормах N35 та N70 

мало суттєвий позитивний вплив на продуктивність однорічної біомаси. Як, 
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видно, з наведених даних, продуктивність однорічної вербової біомаси значною 

мірою залежить від внесення мінеральних добрив (табл. 4.8).    

Зокрема у сортів вищі показники продуктивності отримані за внесення 

більшої із двох застосованих норм аміачної селітри – 70 кг діючої речовини на 1 

га.  

Таблиця 4.10 

Середня урожайність енергетичних плантацій верби першого року 

вегетації  залежно від сортових особливостей та внесення  добрив, т/га 

Сорт 

Удобрення, кг/га д.р. 
Середнє 

фактор Б без 

добрив 
N35 N70 

Тора 20,4 26,0 33,6 26,7 

Тернопільська 16,0 16,8 24,1 19,0 

Середнє  фактор А 18,2 21,4 28,9 22,8 

НІР05 заг.= 6,4 т/га 

 

При цьому, продуктивність біомаси у обох сортів найінтенсивніше зростала 

до внесення 200 кг/га аміачної селітри (N70) у сорту ‘Тора’ на 13,2 т/га , у сорту 

‘Тернопільська’ на 8,1 т/га. За внесення 100 кг/га азотних добрив зростання було 

не істотне, в межах похибки досліду на 5,6 т/га та 0,8 т/га в сорту ‘Тора’ та 

‘Тернопільська’ відповідно. 

  Розрахунок частоки впливу досліджуваних чинників на продуктивність 

однорічної порослі енергетичних плантацій верби прутовидної показав, що 

впродовж першого року вегетації найбільший вплив на продуктивність впливає  

внесення азотних добрив. Частка їх впливу становила 51%, вплив сортових 

становив 38 %, взаємодія факторів- 4%, інші фактори-7%. 
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Рис. 4.20.  Частка впливу факторів на середню урожайність верби 

прутовидної  першого року вегетації  залежно від сортових особливостей та 

внесення  добрив (2018р.) 

 В другому році вегетації сорт ‘Тора’ продовжив переважати за 

продуктивністю. Врожаність біомаси сорту ‘Тора’ становила 41,5-50,5 т/га 

залежно від дози внесення добрив. За внесення аміачної селітри продуктивність 

дворічної маси в сорту ‘Тора’ зростала з кожним збільшенням норми внесення   

на 5,2  та 9,0  т/га відповідно. 

 

 

Таблиця 4.11 

Середня урожайність енергетичних плантацій верби другого року вегетації  

залежно від сортових особливостей та внесення  добрив, т/га 

Сорт 

Удобрення, кг/га д.р. 
Середнє 

фактор Б 
без  

добрив 
N35 N70 

Тора 41,5 46,7 50,5 46,2 

Тернопільська 31,2 35,8 40,0 35,7 

Середнє фактор А 36,4 41,3 45,3 41,0 

НІР05 заг.=3,7 т/га 
 

38%

51%

4%

7%

Сорт Удобренн Взаємодія факторів Інші
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Врожайність сорту ‘Тернопільська’ на контрольному варіанті становила 

31,2 т/га сухої біомаси. Внесення добрив зі збільшенням їх дози зумовило 

зростання врожайності на 4,6 та 8,8 т/га відповідно. 

Слід відмітити що в обох сортів за збільшення дози  добрив зменшувався 

річний приріст біомаси.  

Розрахунок частки впливу факторів показує, що впродовж другого року 

вирощування сортових особливостей почала переважати. Це можна пояснити 

тим, що селітра аміачна, яка має нітратну (NO3) та амонійну (NH4) форми  азоту,  

значною мірою була поглинута рослинами в перший рік, та сприяла закладанню 

потенціалу для формування потужних і стійких до стрес-факторів  рослин. 

 

Рис. 4.21.  Частка впливу факторів на середню урожайність верби 

прутовидної  другого року вегетації  залежно від сортових особливостей та 

внесення  добрив (2019р.) 

 

Позитивний  вплив застосування азотних добрив у нормах N35 та N70 на 

продуктивність біомаси прослідковується і кінці другого циклу вирощування. Як, 

видно, з наведених даних, продуктивність однорічної вербової біомаси значною 

мірою залежить від внесення мінеральних добрив (табл. 4.12.).   Зокрема у 

досліджуваних сортів вищі показники продуктивності отримані за внесення 

49%

48%

1%

A Сорт B Удобрення Взаємодія факторів Інші
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більшої із двох застосованих норм аміачної селітри – 70 кг діючої речовини на 1 

га. При цьому, у сорту ‘Тора’ зростання становило 13,2 т/га , а у сорту 

‘Тернопільська’ – 8,1 т/га. За внесення 100 кг/га азотних добрив зростання було 

не істотне і становило 5,6 та 0,8 т/га в сорту ‘Тора’ та ‘Тернопільська’ відповідно. 

Розрахунок частки впливу досліджуваних чинників на продуктивність 

однорічної порослі енергетичних плантацій верби прутовидної показав, що 

впродовж першого року вегетації найбільший вплив на продуктивність має 

внесення азотних – 51 %, вплив сортових становив 38 %. 

Протягом другого року вегетації врожайність абсолютно сухої біомаси 

сорту ‘Тора’ становила 41,5–50,5 т/га залежно від дози внесення добрив. При 

цьому врожайність зростала з кожним збільшенням норми внесення добрив на 

5,2 та 9,0 т/га відповідно. Врожайність сорту ‘Тернопільська’ на контрольному 

варіанті становила 31,2 т/га сухої біомаси. Внесення добрив зі збільшенням їх 

дози зумовило зростання врожайності на 4,6 та 8,8 т/га відповідно. Розрахунок 

частки впливу факторів на урожайність показує, що впродовж другого року 

вирощування частка впливу сортових особливостей вирівнялася з часткою 

впливу добрив (відповідно 49,5 та 49,4 %).  

Найвищу врожайність в кінці другого циклу вирощування сформував сорт 

’Тора’ у варіанті з максимальною дозою підживлення N70 – 74,1 т/га , що більше 

контролю на 13 %, де урожайність становила 65,3 т/га. За внесення N35  

урожайність становила 68,1 т/га, що більше контрольного варіанту на 4 %. Сорт 

’Тернопільська’ виявився менш продуктивним. На варіантах із внесенням 

мінеральних добрив урожайність плантацій сорту ‘Tернопільська’ зростала 

порівняно до контролю без добрив (55,6 т/га) зі збільшенням їх дози на 3,7 та 9,3 

т/га відповідно.  
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Таблиця 4.12 

Середня урожайність енергетичних плантацій верби третього року (2020)  

вегетації  залежно від сортових особливостей та внесення  добрив, т/га 

Сорт 
Удобрення, кг/га д.р. Середнє 

фактор Б без добрив N35 N70 

Тора 65,3 68,1 74,1 69,2 

Тернопільська 55,6 59,3 64,9 59,9 

Середнє  фактор 

А 
60,5 63,7 69,5 65,6 

НІР05 заг.=1,6 т/га 

 

На нашу думку різницю між варіантами удобрення в другий і третій роки 

вегетації можна пояснити тим, що аміачна селітра, яка має нітратну (NO3) та 

амонійну (NH4) форми азоту, значною мірою була поглинута рослинами в 

перший рік, та сприяла закладанню потенціалу для формування потужних і 

стійких до стрес-факторів рослин в наступні роки вегетації.    В третій рік 

вегетації спостерігалося зменшення частки впливу добрив на висоту рослин 

верби прутовидної до 20 %, а частка впливу сортових особливостей стала 

переважати і досягла 59%.   

 

Рис. 4.22.  Частка впливу факторів на середню урожайність верби 

прутовидної  третього року вегетації  залежно від сортових особливостей та 

внесення  добрив (2020 р.) 

59%20%

19%

2% A Сорт B Удобрення Взаємодія факторів Інші
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4.4. Якісні показники енергетичних плантацій верби залежно від сортових 

особливостей та внесення добрив 

4.4.1. Уміст макроелементів у біомасі верби залежно від сортових 

особливостей та доз внесення добрив 

Важливим показником  для біомаси верби як енергетичної сировини мають 

її якісні характеристики, зокрема вміст золи, сполук азоту, фосфору, калію. 

Проведені дослідження показують (табл. 4.13), у трирічній деревині й корі верб 

міститься від 0,95 до 1,15 % азоту . При цьому аналіз деревини на кінець кожного 

вегетаційного року показує, що цей показник зменшується з кожним роком, за 

рахунок того, що відбувається відтік речовин до нових молодих гілок.   

Найбільший вміст азоту в перший рік вегетації відзначено в біомасі сорту 

‘Toра’: На контролі  вміст на азоту був на рівні 1,02 % ,у варіанті з внесенням N35 

–1,15 %, і за 70 кг/га д.р. азоту – 1,32 %.  

У біомасі сорту ‘ ‘Тернопільська’ міститься приблизно однакова кількість 

азоту у варіантах без добрив та N35 і становить 1,00 та 1,05 % відповідно. У 

варіанті з внесенням 200 кг/га аміачної селітри цей показник становив 1,20 %. 

Вміст фосфору в сухій біомасі досліджуваних сортів змінювався від 0,68 до 0,72 

%. Спостерігається тенденція до незначного збільшення вмісту цього елемента з 

підвищенням дози внесення азотних добрив. Аналогічна тенденція 

спостерігається також щодо вмісту калію, показник якого в сорту ‘Тора’ становив  

від 2,10 до 2,15 %, а в сорту ‘Тернопільська’ цей показник змінювався від 2,05 до 

2,1 % залежно від варіанту удобрення.  

В 2019 році показники вмісту макролементів у біомасі верби були менші у 

всіх варіантах. Вміст азоту в деревині збільшувався зі збільшенням дози добрив, 

і його вищий вміст був у сорту ‘Тора’ і був на рівні 0,99-1,2 % залежно від 

варіанту удобрення. У сорту ‘Тернопільська’ даний показник становив 0,95-1,1 

%.  
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Таблиця 4.13 

Вміст макроелементів у біомасі енергетичної верби залежно від 

сортових особливостей та доз внесення добрив (2018-2020 рр.) 

Сорт Добрива 

Удобрення, кг/га д.р. 

Азот, % 
Фосфор, 

% 

Калій, 

% 

2018 

Тора  

Без 

добрив 
1,05 0,68 2,10 

N35 1,15 0,71 2,10 

N70 1,32 0,72 2,15 

Тернопільська  

Без 

добрив 
1,00 0,69 2,05 

N35 1,05 0,71 2,05 

N70 1,20 0,70 2,10 

2019 

Тора 

Без 

добрив 
0,99 0,68 2,03 

N35 1,00 0,68 2,05 

N70 1,20 0,69 2,10 

Тернопільська  

Без 

добрив 
0,95 0,66 1,90 

N35 0,99 0,68 2,05 

N70 1,10 0,68 2,00 

2020 

Тора 

Без 

добрив 
0,95 0,64 1,95 

N35 1,00 0,68 1,98 

N70 1,15 0,68 1,99 

Тернопільська  

Без 

добрив 
0,90 0,63 

1,85 

N35 1,00 0,65 1,90 

N70 1,05 0,66 1,91 

 

Аналіз трирічної біомаси показує, що зберігається тенденція до збільшення 

вмісту азоту в деревині з внесенням азотних добрив порівняно з контрольним 

варіантом без застосування добрив. Проведені дослідження показують, що в 
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трирічній біомасі верби міститься від 0,9 до 1,15 % азоту. Вищими показниками 

відзначається сорт ‘Тора’, де вміст азоту в деревині на контролі становив 0,95 % 

і збільшувався до 1,00 та 1,15 % за внесення дози азоту N35 та N70  відповідно. У 

біомасі сорту ‘Тернопільська’ міститься приблизно однакова кількість азоту, 

незалежно від варіантів удобрення ґрунту – від 0,9 до 1,05%. В обох сортів за 

різних варіантів внесення добрив спостерігається збільшення інших 

мікроелементів фосфору та калію (табл. 3). 

 

4.4.2. Зольність біомаси верби залежно від сортових особливостей та доз 

внесення мінеральних добрив 

Важливою якісною характеристикою верби є вміст у сухій біомасі 

негорючих речовин використання рослинної біомаси як сировини для 

виробництва твердих видів палива є показник зольності. Попіл (зола) – 

негорючий пилоподібний або шлакоподібний залишок, що утворюється з 

мінеральної частини біомаси під час повного її згорання.  

За  стандартами Європейськго Союзу вміст золи у твердому біопаливі 

преміум-класу не повинна перевищувати 1 %, а для промислових пелет – 4 %. 

Багатьма вченими доведено, що високий уміст золи та низька температура її 

плавлення може негативно впливати на надійність роботи котлів. Зольність 

енергетичної біомаси певною мірою корелює зі вмістом у ній калію, а більші дози 

внесення добрив, одночасно з прискоренням процесів росту та розвитку, можуть 

спричинити підвищення вмісту поживних елементів в усіх органах рослини і 

підвищити їх зольність.  

Проведені дослідження доводять, що показник зольності зростає зі 

збільшенням дози добрив (Рис 4.23). Було встановлено, що зольність сухої 

трирічної біомаси верби у варіанті без внесення добрив  становить у сортів ‘Toра’ 

- 1,3%, а в сорту ‘Тернопільська’ –1,1 %. З внесенням дози добрив N35  уміст 

попелу в сухій біомасі зростає до  1,7 % у сорту ‘Toра’ та до 1,5 % у сорту 
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‘Тернопільська’. Збільшення дози азоту до 70 кг/га д.р. призводить до збільшення 

показника зольності у сортів ‘Toра’  та ‘Тернопільська’ до 2,3 і 2,0 % відповідно. 

Слід зауважити, що всі показники знаходиться в межах допустимих показників 

згідно зі стандартами ЄС, і збільшення доз добрив не призводить до значного 

погіршення якості біомаси. 

 

Рис. 4.23.  Вміст сирої золи в біомасі трирічних пагонів верби  прутовидної 

залежно від сортових особливостей та доз внесення добрив (2018- 2020 рр.) 

Зольність енергетичної біомаси певною мірою корелює зі вмістом у ній 

макроелементів (N, P, K), особливо калію, оскільки його хімічні сполуки, що 

утворюються підчас згоряння, завжди мають тверду консистенцію, тобто є 

попелом, а більші дози внесення добрив, одночасно з інтенсифікацією ростових 

процесів, можуть спричинити підвищення вмісту поживних елементів в усіх 

органах рослини і підвищити їх зольність. 

 

 

 

4.4.3. Вихід енергії та теплотворна здатність біомаси верби залежно від 

сортових особливостей та доз внесення добрив 

Однією з найважливіших технологічних характеристик енергетичної 

сировини є її теплотворна здатність – кількість тепла, що виділяється під час 
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згоряння 1 кг біомаси. Залежно від конструктивних особливостей котла та 

режимів його роботи розрізняють вищу і нижчу теплоту згоряння. 

Вища теплота згоряння – це кількість тепла, яка виділяється під час повного 

згорання 1 кг біомаси, конденсування всієї утвореної водяної пари та 

охолодження всіх продуктів згорання до початкової температури біопалива. 

Нижча теплота згоряння – це кількість тепла, що виділилася під час 

згоряння 1 кг біомаси, без обліку тепла, витраченого на нагрівання та 

випаровування вологи. 

Дослідженнями встановлено, що теплотворна здатність біомаси сорту 

‘Тернопільська’ нижче сорту ‘Тора’ але різниця між варіантами удобрення 

несуттєва. Для сорту ‘Тора’ цей показник становить від 15,11 до 15,58 Мдж/кг,  

для сорту ‘Тернопільська’  від 15,16 до 15,50 Мдж/кг (Рис 4.24). Також 

встановлено, що зі збільшенням дози внесення добрив зменшується теплотворна 

здатність біомаси, що пов’язано зі зростанням показників зольності. 

 

Рис. 4.24.  Теплотворна здатність трирічної біомаси верби залежно від 

сортових особливостей та доз внесення добрив (2018- 2020 рр.) 

На основі даних урожайності трирічної біомаси досліджуваних клонів 

вербита її теплотворної здатності (рис. 4.24), можливо розрахувати вихід енергії 
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з 1 га енергетичних плантацій верби залежно від сортових особливостей і доз 

внесення добрив (Рис. 4.25) 

 

 

 

Рис. 4.25.  Вихід енергії з 1 га енергетичної верби 

залежно від сортових особливостей та доз внесення добрив (2018- 2020 рр.) 

Встановлено, що в двох сортів за збільшення дози аміачної селітри 

зростають показники виходу енергії в кінці другого циклу вирощування.  

Найбільше енергії у трирічному врожаї біомаси міститься в сорту ‘Tora’ – 

від 856 до 1010 ГДж/га, , а в ‘Тернопільської’ – від 721 до 862 ГДж/га.  

Найбільше зростання показників виходу енергії спостерігалося за дози 

внесення азотних добрив у кількості 200 кг/га у фізичній вазі.  

 

Висновки до розділу 4: 

1. Добрива мали позитивний вплив на ріст і розвиток рослин на початку 

другого циклу вирощування і сприяли потужному відростанню біомаси. 

Найбільший приріст рослин спостерігався в кінці травня-на початку червня у 

сорту ’Тора’. На варіантах без внесення добрив і за внесення N35 він становив 90 
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см, а на ділянці з внесенням N70–92 см. Найнижчі рослини сформував сорт  

’Тернопільська’ на варіанті без внесення добрив - 3,68 м. 

2. Найвищі рослини в кінці другого циклу вирощування з внесенням 

аміачної селітри сформував сорт ’Тора’ у варіанті з максимальною дозою 

підживлення N70 – 6,78 м, що більше контролю на 8%, де показник висоти 

становив 6,29 м. Найнижчі рослини в кінці другого циклу вирощування було 

відмічено на контрольному варіанті сорту ’Тернопільська’ — 5,22 м, а 

збільшення дози азоту до N35 та N70 сприяло збільшенню висоти до 5,58 м та 

5,79 м відповідно.  

3. Найбільший діаметр найвищого пагона було відмічено у сорту ‘Тора’ 

з внесенням добрив в дозі N70  - 46,8мм.  Найменший діаметр спостерігався у 

сорту ‘Тернопільська’ на контролі без внесення добрив становив  35,0 мм, і був 

найнижчий в досліді.  

4.  За показником площі листової поверхні 1 га переважав сорт ‘Тора’. 

На контрольному варіанті без внесення добрив площа листя на 1 га у сорту ‘Тора’ 

становила 68 тис. м2/га та зростала до 71,22 та 74,53 тис. м2/га за внесення N35 

та N70   відповідно.  Показники сорту ‘Тернопільська’ були нижчими і становили 

57,40 тис. м2/га на контрольному варіанті без внесення добрив, і за внесення N35 

та N70  -  60,45 до 65,85 тис. м2/га відповідно. В обох сортів спостерігалася 

тенденція збільшення площі листкової поверхні зі збільшенням дози азотних 

добрив 

5. Чиста продуктивність фотосинтезу в кінці другого циклу 

вирощування  спостерігалася  в період червня-липня. Найвищий показник чистої 

продуктивність фотосинтезу спостерігався в період 30 червня-30 липня у сорту ‘ 

Тора’  у варіанті з максимальною дозою підживлення (6,23 г/м2 доба).  

6. Вищими показниками вмісту макроелементів в трирічній біомасі 

відзначається сорт ‘Тора’, де вміст азоту в деревині на контролі становив 0,95 % 

і збільшувався до 1,00 та 1,15 % за внесення дози азоту N35 та N70  відповідно. 
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У біомасі сорту ‘Тернопільська’ міститься приблизно однакова кількість азоту, 

незалежно від варіантів удобрення ґрунту – від 0,9 до 1,05%. В обох сортів за 

різних варіантів внесення добрив спостерігається збільшення інших 

мікроелементів фосфору та калію. 

7. Зольність сухої трирічної біомаси верби у варіанті без внесення 

добрив  становить у сортів ‘Toра’ - 1,3%, а в сорту ‘Тернопільська’ –1,1 %. З 

внесенням дози добрив N35  уміст попелу в сухій біомасі зростає до  1,7 % у сорту 

‘Toра’ та до 1,5 % у сорту ‘Тернопільська’. Збільшення дози азоту до 70 кг/га д.р. 

призводить до збільшення показника зольності у сортів ‘Toра’  та 

‘Тернопільська’ до 2,3 і 2,0 % відповідно. 

8. Найвищу врожайність в кінці другого циклу вирощування сформував 

сорт ’Тора’ у варіанті з максимальною дозою підживлення N70 – 74,1 т/га , що 

більше контролю на 13 %, де урожайність становила 65,3 т/га. Сорт 

’Тернопільська’ виявився менш продуктивним. На варіантах із внесенням 

мінеральних добрив урожайність плантацій сорту ‘Tернопільська’ зростала 

порівняно до контролю без добрив (55,6 т/га) зі збільшенням їх дози на 3,7 та 9,3 

т/га відповідно. 

Основні результати досліджень висвітлено в працях: [7,191,59,9,57,8,56] 
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РОЗДІЛ 5. ЕКОНОМІЧНА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИНВІСТЬ 

ВИРОЩУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ВЕРБИ В ДРУГОМУ ЦИКЛІ 

ВИРОЩУВАННЯ 

5.1. Економічна та енергетична ефективність вирощування верби за 

внесення добрив 

Важливим етапом у вирощуванні будь-якої культури є встановлення 

економічної ефективності технології для вивчення потенціалу комерційного 

використання. Доведено, що енергетична верба найбільш перспективною для 

комерційного використання як енергетичного ресурсу [3].  

Вирощування енергетичних плантацій верби в європейських країнах, а 

також український досвід показує, що витрати на закладання 1 га плантації і 

догляд за нею становлять в середньому 1600-2000 євро. Виручка від реалізації 

продукції в кінці першого циклу вирощування становить приблизно становить 

2500–2600 євро, і в такому випадку чистий прибуток може сягати 400-700 доларів 

США після трьох років вирощування залежно від різних факторів: погодних 

умов, рівня технологій, ціни реалізації тощо [128, 47]. Догляд плантації в 

наступні цикли вирощування за різними даними становить 600-800 доларів США 

на гектар. 

 Дослідженнями встановлено, що внесення аміачної селітри у 

досліджуваних дозах має високий економічний ефект  навіть за нестабільних та 

високих цін на азотні добрива (таблиця 5.1). Найбільший економічний ефект від 

застосування добрив  становив 6,10 тис.грн/га у сорту ‘Тора’, що є найвищим 

показником серед всіх варіантів. Найбільший чистий прибуток був у сорту ‘Тора’ 

60,98-67,09 тис.грн/га залежно від дози добрив, у сорту ‘Тернопільська’ в межах  

50,84-56,52 тис.грн/га. За внесення дози 100 кг/га у сорту показало збільшення 

прибутку  1,72 тис.грн/га. У сорту  ‘Тернопільська’ за даної дози економічний 
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ефект був дещо вищим та становив 1,75 тис.грн/га, а за дози 200 кг/га чистий 

прибуток від застосування добрив становив 5,68 тис.грн/га. 

 

Таблиця 5.1 

Економічна ефективність підживлення енергетичних плантацій 

верби залежно від сортових особливостей та доз внесення добрив 

Сорт 

Доза 

добрива 

кг/га д.р. 

Урожайність 

сухої 

біомаси, т/га 

Затрати на 

догляд у 

другому циклі 

вирощування, 

тис. грн/га 

Вартість 

реалізованої 

продукції, 

тис.грн 

Чистий 

прибуток, 

тис.грн/га 

Чистий  

прибуток 

від 

застосування 

добрив, 

тис. грн/га 

‘Тора’ 

0 65,3 17,38 78,36 60,98 - 

35 68,1 19,02 81,72 62,70 1,72 

70 74,1 21,83 88,92 67,09 6,10 

‘Тернопільська’ 

0 55,6 15,88 66,72 50,84 - 

35 59,3 18,57 71,16 52,59 1,75 

70 64,9 21,36 77,88 56,52 5,68 

 

Проте наведені дані економічної ефективності вирощування енергетичної 

біомаси верби можливі лише за стабільної ситуації на валютному ринку, цін на 

добрива, засобів захисту рослин, паливно-мастильних матеріалів та ін. Тому в 

сьогоднішніх умовах значного здорожчання елементів технології, для більш 

точної об’єктивної оцінки ефективності вирощування енергетичної чи будь-яких 

інших сільськогосподарських культур використовують показник енергетичної 

ефективності технології їх вирощування. Енергетичний аналіз у землеробстві – 

це співвідношення акумульованої енергії у їхньому врожаї з енергією, 

затраченою на його отримання з урожаєм, вираженої в порівнюваних одиницях 

(джоулях або калоріях). Відношення отриманої енергії з урожаєм до сумарної 

кількості витраченої антропогенної енергії називають коефіцієнтом енергетичної 

ефективності Кее. Він дає уявлення про енергетичну ефективність 
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сільськогосподарського виробництва або окремих його ланок. Технологію 

вирощування сільськогосподарських культур можна вважати енергоощадною, 

якщо Кее > 1 [120, 29]. 

Розрахунки затрат сукупної енергії на вирощування біоенергетичних 

культур включали в себе агротехнічні прийоми в другому циклі вирощування 

(обробіток ґрунту після зрізання другого циклу вирощування, внесення добрив, 

розпушування ґрунту, догляду за посівами, збирання і транспортування врожаю). 

Також визначається енергія, витрачена на паливно-мастильні матеріали, 

добривах, пестициди, амортизацію та ремонт техніки. Добрива займають значну 

частину енергозатрат в технології вирощування, чим більша їх доза тим більш 

енергозатратна технологія. З огляду на це, слід упроваджувати енергоощадні 

технології вирощування біоенергетичних культур, у системі яких усе більше 

значення відіграє диференційоване використання природних ресурсів, 

техногенних чинників та адаптивного потенціалу культивованих видів і сортів 

рослин, розроблення сортової агротехніки, сучасні методи контролювання 

бур’янів, шкідників та хвороб. Одним із шляхів є вдосконалення та пошук 

оптимальних технологічних операцій догляду для отримання максимального 

енергетичного ефекту [97]. 

Результати проведених досліджень свідчать, що вирощування енергетичної 

верби впродовж другого циклу вирощування є високоефективним (табл. 5.2). 

Витрати енергії на вирощування вербової біомаси при цьому у 20,0 –22,9 рази 

менші, ніж кількість енергії отриманої з урожаєм. Встановлено, що найбільший 

енергетичний ефект отримано за внесення дози аміачної селітри 200 кг/га у сорту  

‘Тора’,  за якого показник коефіцієнта енергетичної ефективності становив на 

рівні 22,9. 
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Таблиця 5.2 

Енергетична оцінка вирощування енергетичних плантацій верби в 

другому циклі вирощування залежно від сортових особливостей та доз 

внесення добрив 

Сорт 
Доза добрива, 

кг/га д.р. 

Вихід сухої 

біомаси, 

т/га 

Затрати 

енергії на 

вирощування, 

ГДЖ/га 

Вихід енергії в 

урожаї, 

ГДЖ/га 

Коефіцієнт 

енергетичної 

ефективності (Кее) 

‘Тора’ 

0 65,3 38,9 856,3 22,0 

35 68,1 41,6 907,0 21,8 

70 74,1 44,2 1010,2 22,9 

‘Тернопільська’ 

0 55,6 33,1 721,4 21,8 

35 59,3 35,6 787,8 22,1 

70 64,9 38,1 862,4 22,6 

 

У сорту ‘Тернопільська’ цей показник також зафіксовано за максимальної 

дози підживлення і був дещо меншим за попередній сорт і становив 22,6. Слід 

зазначити, що найменш енергоефективним варіантом у сорту ‘Тора’ був варіант 

з внесенням 100 кг/га аміачної селітри, і дещо поступався контролю без внесення 

добрив (21,8), тому можна зробити висновок що за такої прибавки врожайності 

від внесення дози добрив є неефективним. У сорту ‘Тернопільська’ показник 

коефіцієнта енергетичної ефективності становив 21,8 без підживлення, а за 

внесення 100 кг/га аміачної селітри становив 22,0. 

 

5.2. Енергетична ефективність вирощування енергетичної верби в 

другому циклі вирощування залежно від сортових особливостей та густоти 

садіння 

Технологія вирощування верби передбачає гнучкий вибір технологічних 

операцій залежно не тільки від особливостей кліматичної зони, а й від 

конкретних умов росту та розвитку. Дослідження показують, що правильний та  
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якісний вибір елементів технології вирощування дозволяє отримувати високі 

стабільні врожаї верби (30-80 т/га сирої маси) і мати хорошу рентабельність 

впродовж всього багаторічного циклу вирощування (25 років). Серед основних 

факторів, які впливають на кінцеву ефективність вирощування енергетичної 

верби, важливе місце належить схемі та густоті садіння живців на визначену 

густоту, що має особливе значення в наступні цикли вирощування [47]. 

Таблиця 5.3 

Економічна ефективність енергетичних плантацій верби залежно від 

сортових особливостей та густоти садіння 

Сорт Схема 
Густота, 

тис.шт/га 

Урожайність 

сухої 

біомаси, т/га 

Затрати на 

догляд у 

другому циклі 

вирощування, 

тис.грн/га 

Вартість 

реалізованої 

продукції, 

тис.грн 

Чистий 

прибуток, 

тис.грн/га 

‘Тора’ 

0,75-1,50-

0,75 м 

12 59,3 20,6 71,2 50,6 

15 65,3 22,7 78,4 55,7 

18 57,5 20,0 69,0 49,0 

0,75-2,50-

0,75 м 

12 56,2 19,5 67,4 47,9 

15 53,6 18,6 64,3 45,7 

18 48,5 16,9 58,2 41,3 

‘Тернопільська’ 

0,75-1,50-

0,75 м 

12 56,8 18,9 68,2 49,2 

15 55,6 17,9 66,7 48,9 

18 48,7 16,5 58,4 42,0 

0,75-2,50-

0,75 м 

12 40,7 16,3 48,8 32,5 

15 36,2 15,2 43,4 28,2 

18 31,8 14,3 38,2 23,9 

 

Дослідами встановлено, що найбільший чистий прибуток після другого 

циклу вирощування серед усіх варіантів  відмічено у сорту ‘Тора’ 50,6 та 55,7 

тис.грн/га за схеми садіння 0,75-1,50-0,75 м  і густоти стояння 12 та 15 тис.шт/га 

відповідно (табл 5.3.). У сорту ‘Тернопільська’ максимальні показники 

зафіксовано за аналогічної схеми та густоти садіння, за 15 тис.шт/га цей показник 

становив 48,9 тис.грн/га, а за густоти 12 49,2 тис.шт/га. За внесення дози 100 кг/га 
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у сорту показало збільшення прибутку  1,72 тис.грн/га. Найменш ефективним 

виявився сорт ‘Тернопільська’ за схеми садіння 0,75-2,50-0,75 м, де показники 

чистого доходу становили 23,2-32,5 тис.грн/га залежно густоти стояння. 

Таблиця 5.4 

Енергетична оцінка вирощування енергетичних плантацій верби в 

другому циклі вирощування залежно від сортових особливостей та густоти 

садіння 

Сорт Схема садіння Густота 

садіння, 

тис.шт./га 

Вихід 

сухої 

біомаси, 

т/га 

Затрати 

енергії на 

вирощування, 

ГДЖ/га 

Вихід 

енергії в 

урожаї, 

ГДЖ/га 

Коефіцієнт 

енергетичної 

ефективності 

(Кее) 

‘Тора’ 0,75-1,50-

0,75 м 

12 59,3 36,2 777,6 21,5 

15 65,3 36,9 856,3 22,4 

18 57,5 35,9 754,0 21,0 

0,75-2,50-

0,75 м 

12 56,2 34,7 737,0 21,2 

15 53,6 34,9 702,9 20,1 

18 48,5 35,9 636,0 17,7 

‘Тернопільська’ 0,75-1,50-

0,75 м 

12 56,8 34,9 737,0 21,1 

15 55,6 33,5 721,4 21,5 

18 48,7 33,1 631,9 19,1 

0,75-2,50-

0,75 м 

12 40,7 31,5 528,1 16,8 

15 36,2 30,9 469,7 15,2 

18 31,8 28,9 412,6 14,3 

 

Аналіз енергетичного коефіцієнта енергетичних плантацій верби в другому 

циклі вирощування залежно від сортових особливостей та густоти садіння 

враховуючи  затрати на вирощування та збирання, а також кількість саджанців 

при закладці плантацій показує, що найбільш енергетично ефективним виявився 

сорт ‘Тора’ за схеми садіння 0,75-1,50-0,75 м за і густоти стояння 12 та 15 

тис.шт/га і становив 21,5 та 22,4 відповідно. Найменш енергоефективними 

виявився сорт ‘Тернопільська’ за схеми садіння 0,75-2,50-0,75 м показники 
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коефіцієнта енергоефективності становили від 14,3 до 16,8 залежно від густоти 

стояння, зі збільшенням густоти знижувався даний показник. 

 

Висновки до розділу 5: 

1. Вирощування енергетичної біомаси верби впродовж другого циклу 

вирощування відзначається високою економічною та енергетичною 

ефективністю. 

2. Дослідженнями встановлено, що максимальні показники чистого прибутку  

отримано за дози внесення 200 кг/га аміачної селітри, який становив 67,09 

тис.грн/га. Найбільший економічний ефект від застосування добрив  становив 

6,10 тис.грн/га у сорту ‘Тора’, що є найвищим показником серед всіх варіантів.   

Сорт ‘Тернопільська’ (1,75 тис.грн/га) незначно переважав сорт ‘Тора’ 1,72 

тис.грн/га ) за показником приросту від застосування добрив з дозою 100 кг/га. 

3. Найбільший показник чистого прибутку після другого циклу вирощування 

серед усіх варіантів показав сорт ‘Тора’ - 55,7 тис.грн/га за схеми садіння 0,75-

1,50-0,75 м за і густоти стояння 15 тис.шт/га. На другому місці по ефективності 

був варіант з густою 12 тис.шт/га з показником 50,6 тис.грн/га.  

4. Визначено, що найбільший показник коефіцієнта енергетичної 

ефективності спостерігався за внесення дози аміачної селітри 200 кг/га у сорту  

‘Тора’, за якого показник коефіцієнта енергетичної ефективності становив на 

рівні 22,9.  Найбільш енергоефективною виявилися схеми садіння 0,75-1,50-0,75 

м за і густоти стояння 12 та 15 тис.шт/га в обох сортів, проте сорт ‘Тора’ 

переважав над сортом ‘Тернопільська’. 
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ВИСНОВКИ 

1. Із використаних у дослідженнях двох сортів верби прутовидної на 

вилугуваних чорноземах Центрального Лісостепу України більш інтенсивним 

ростом і вищою продуктивністю після заготівлі біомаси відзначався сорт 'Тора'. 

Ефективнішою схемою садіння для обох сортів була 0,75-1,50-0,75 м. 

2. Середня висота пагонів в кінці другого циклу вирощування 

найбільшою була в сорту ‘Тора’  за схеми садіння 0,75-1,50-0,75 м та густоти 12 

тис. шт./га (6,83 м) та за схеми садіння 0,75-2,50-0,75 м та густоти 12 тис. шт./га 

(6,33 м). Найнижчими були рослини сорту  ‘Тернопільська’ за схеми садіння 0,75-

2,50-0,75 м і густоти стояння 18 та 15 тис. шт./га і становили 4,55 і 4,84 м 

відповідно. Спостерігається зниження висоти рослин зі збільшенням густоти 

стояння.  

3. Використані дози аміачної селітри, особливо N70, сприяли 

збільшенню висоти однорічної вербової порослі та продуктивності біомаси у 

перший та другий рік вегетації. Внесення добрив сприяло інтенсивнішому 

наростанню біомаси на початковому етапі відростання біомаси на всіх варіантах 

густоти та схеми посадки.  

4. Найбільший приріст на початку другого циклу вирощування 

показали рослини сорту ‘Тора’ за схеми садіння 0,75-1,50-0,75 м та густоти 12 

тис. шт/га і становили 4,61 м . Найменшими виявилися рослини сорту 

“Тернопільська”  за схеми садіння 0,75-2,50-0,75 м та густоти 15 тис./га – 2,97 м. 

Збільшення  густоти садіння на всіх варіантах досліду призводило до зменшення 

середньої висоти кущів у перший рік вегетації.  

5. Найбільший середній діаметр (51,4 мм ) найвищих трирічних пагонів 

при основі відмічено у сорту ‘Тора’ за схеми садіння 0,75-1,50-0,75 м. 

Спостерігається зворотня залежність між густотою стояння та діаметром 

найвищого пагона, зі збільшенням густоти стояння зменшується діаметр пагона. 

Сорт ‘Тернопільська’ показав значно менші показники діаметра в третій рік 
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вегетації  за схеми садіння 0,75-2,50-0,75 м і густоти 15 тис. шт./га (29,7 мм) мм, 

а також схеми 0,75-1,50-0,75 м густоти стояння 18 тис. шт./га. 

6. Урожайність сухої біомаси верби після другого трирічного циклу 

вирощування найбільшою виявилася в сорту ‘Тора’ за схеми садіння 0,75-1,50-

0,75 м за густоти садіння 15 тис. шт./га – 65,3 т/га, у варіанті з густотою 12 тис. 

шт./га цей показник становив 59,3 т/га. Найнижча врожайність зафіксована у 

сорту ‘Тернопільська’ за схеми садіння 0,75-2,50-0,75 м і густот  15 та 18 тис. 

шт./га і становила 36,2 та 31,8 т/га. 

7. Збільшення висоти кущів впродовж вегетації  сорту Тора за густоти 

12 тис./га та схемою посадки 0,7-1,5-0,7 м . (cм, до попереднього місяця) .  Для 

всіх варіантів, у двох сортів та за різної густоти та схеми посадки 

найінтенсивніший приріст біомаси спостерігався в червні і становив за двох 

тижневий період від 80 до 92 см залежно від сорту та схеми посадки 

8.    В 2019 році, на другий рік вегетації, максимальні показники 

продуктивності  були в сорту ‘Тора’ за схеми садіння 0,75-1,50-0,75 м і густоти 

15 тис.рослин/га 41,7 т/га. 

9. В перший рік вегетації після зрізання найбільшу продуктивність  – 

20,4 т/га показав сорт ‘Тора’  у варінті з густотою стояння 15 тис.рослин/га за 

схеми садіння 0,75-1,50-0,75 м, найменшу-8,7 т/га, сорт ‘Тернопільська’ схеми 

садіння 0,75-2,50-0,75м , і густоти стояння 18 тис. рослин/га. 

10. Із використаних у дослідженнях двох сортів верби прутовидної на 

вилугуваних чорноземах Центрального Лісостепу України більш інтенсивним 

ростом і вищою продуктивністю у перші три роки після заготівлі біомаси 

відзначався сорт 'Тора'. Ефективнішою схемою садіння для обох сортів була 0,75-

1,50-0,75 м. 

11. За показником площі листової поверхні 1 га переважав сорт ‘Тора’. 

На контрольному варіанті без внесення добрив площа листя на 1 га у сорту ‘Тора’ 

становила 68 тис. м2/га та зростала до 71,22 та 74,53 тис. м2/га за внесення N35 
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та N70   відповідно.  Показники сорту ‘Тернопільська’ були нижчими і становили 

57,40 тис. м2/га на контрольному варіанті без внесення добрив, і за внесення N35 

та N70  -  60,45 до 65,85 тис. м2/га відповідно. В обох сортів спостерігалася 

тенденція збільшення площі листкової поверхні зі збільшенням дози азотних 

добрив 

12. Зі збільшенням дози добрив збільшується показник чистої 

продуктивності фотосинтезу. Чиста продуктивність фотосинтезу в кінці другого 

циклу вирощування  спостерігалася  в період червня-липня. Найвищий показник 

чистої продуктивність фотосинтезу спостерігався в період 30 червня-30 липня у 

сорту ‘ Тора’  у варіанті з максимальною дозою підживлення (6,23 г/м2 доба).  

13. Вищими показниками вмісту макроелементів в трирічній біомасі 

відзначається сорт ‘Тора’, де вміст азоту в деревині на контролі становив 0,95 % 

і збільшувався до 1,00 та 1,15 % за внесення дози азоту N35 та N70  відповідно. 

У біомасі сорту ‘Тернопільська’ міститься приблизно однакова кількість азоту, 

незалежно від варіантів удобрення ґрунту – від 0,9 до 1,05%. В обох сортів за 

різних варіантів внесення добрив спостерігається збільшення інших 

мікроелементів фосфору та калію. 

14. Використані дози аміачної селітри, особливо N70, сприяли 

збільшенню висоти однорічної вербової порослі та продуктивності біомаси у 

перші три роки  вегетації. Найвища середня висота пагонів спостерігалася у сорту 

‘Тора’ і становила 447 см, за схеми садіння 0,75-1,50-0,75 м і густоти 12 тисшт/га 

та норми удобрення 68 кг/га д.р. добрив, на перший  рік відростання. 

15. Найвищу врожайність в кінці другого циклу вирощування сформував 

сорт ’Тора’ у варіанті з максимальною дозою підживлення N70 – 74,1 т/га , що 

більше контролю на 13 %, де урожайність становила 65,3 т/га.  В третій рік 

вегетації за даної схеми садіння найбільшу кількість пагонів на 1 га було 

сформовано у  сорту ‘Тернопільська’ густоти стояння 15 тис.рослин/га та 18 

тис.рослин/га становили 114 і 127тис. шт./га відповідно.  
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16.  Максимальні показники чистого прибутку  отримано за дози внесення 200 

кг/га аміачної селітри, який становив 67,09 тис.грн/га. Найбільший 

економічний ефект від застосування добрив  становив 6,10 тис.грн/га у 

сорту ‘Тора’, що є найвищим показником серед всіх варіантів.   Сорт 

‘Тернопільська’ (1,75 тис.грн/га) незначно переважав сорт ‘Тора’ 1,72 

тис.грн/га ) за показником приросту від застосування добрив з дозою 100 

кг/га. Найбільший чистий прибутоок після другого циклу вирощування 

серед усіх варіантів показав сорт ‘Тора’ - 55,7 тис.грн/га за схеми садіння 

0,75-1,50-0,75 м за і густоти стояння 15 тис.шт/га. На другому місці по 

ефективності був варіант з густою 12 тис.шт/га з показником 50,6 

тис.грн/га.   
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

Для забезпечення високої врожайності енергетичних плантацій верби в умовах 

Правобережного Лісостепу України рекомендується: 

- висаджувати  сорт шведської селекції ‘Toра’ 

- формувати енергетичні плантації верби за густоти садіння живців 12–15 тис. 

шт./га; 

- Висаджувати енергетичні плантації за схеми садіння 0,75-1,5-0,75 м 

- після кожного циклу збирання біомаси верби на обох сортах вносити по 70 кг 

д.р. азоту. 
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