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АНОТАЦІЯ 

 

Зелінський Б.В. «Ріст і розвиток енергетичних плантацій верб залежно від 

едафічних умов та агротехніки на маргінальних землях Київського 

Полісся» – 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. У зв’язку із критичною залежністю України від 

імпорту енергоносіїв та вичерпністю традиційних видів палива надзвичайно 

актуальною стає необхідність пошуку альтернативного вирішення 

енергетичної проблеми. Одним із важливих напрямків отримання власних 

ресурсів енергетичної сировини є прискорене вирощування рослинної 

біомаси, зокрема – деревини. Одним із шляхів масового отримання деревної 

енергетичної біомаси є її вирощування на енергетичних плантаціях верби. 

Успішність такого напрямку отримання енергетичної біомаси у певних 

ґрунтово-кліматичних умовах, зокрема у Київському Поліссі, залежить від 

використання найбільш продуктивних і стійких до негативних чинників 

конкретної місцевості видів і сортів верби та системи ефективних елементів 

технології їх вирощування. 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше на основі 

комплексних досліджень підібрано види і сорти верби, придатні до 

вирощування на маргінальних землях Київського Полісся; встановлена тісна 

залежність едафічних умов та окремих агротехнічних заходів на ріст і 

продуктивність енергетичних плантацій верби.  

Удосконалено технологію створення та вирощування енергетичних 

плантацій верби в регіоні досліджень із встановленням оптимальної 

періодичності заготівлі енергетичної біомаси.  
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Набули подальшого розвитку наукові положення щодо енергоємності 

енергетичних плантацій верби на маргінальних землях Полісся залежно від 

ґрунтових умов.  

Практичне значення отриманих результатів. На основі результатів 

проведених досліджень науково обґрунтовано асортимент сортів верби для 

створення енергетичних плантацій на основних типах маргінальних ґрунтів 

Київського Полісся та розроблено методичні рекомендації з технології 

вирощування енергетичних плантацій верби та тополі. Теоретичні 

положення, сформульовані в дисертаційній роботі підтверджено актами 

впровадження, окремі наукові результати роботи використовуються у 

Малинському фаховому коледжі підчас вивчення навчальних дисциплін 

«дендрологія», «селекція», «лісові культури». 

Основні результати досліджень. Встановлено, що приживлюваність 

живців на торфово-болотному ґрунті суттєво залежить від сорту верби. Так у 

сорту ′Тернопільська′ після першого вегетаційного періоду приживлюваність 

живців змінювалася (за варіантами густоти) від 48,6 до 54,8 %, у сорту 

′Збруч′ – від 72,8 до 86,6 %, а у верби тритичинкової – від 71,0 до 82,3 %. 

Протягом другого вегетаційного періоду відбувся суттєвий відпад рослин, 

особливо – у більш густих варіантах. Найбільше загинуло рослин у верби 

тритичинкової. Збереженість її рослин становила лише 36,3–40,2 %. На 

супіщаному ґрунті після другого року вегетації збереглося від 74,1 до 87,5 % 

рослин. Було встановлено, що у перший рік густота садіння не впливає на 

висоту пагонів, що виросли з живців. Як і у випадку з приживлюваністю 

живців, висота пагонів, що з них виросли, найменшою виявилася у рослин 

сорту ′Тернопільська′ (33,0±1,96 см). На інших двох варіантах цього сорту 

висота становила 42,6±2,20 та 45,5±1,66 см. Однорічні рослини сорту ′Збруч′ 

інтенсивніше росли за висотою зі збільшенням густоти садіння. За густоти 10 

тис. шт./га їх висота становила 44,6±1,51 см, за 15 тис. шт./га – 45,4±1,44 см, 

а за 20 тис. шт./га – 49,8±1,53 см. У верби тритичинкової, навпаки, середня 

висота однорічних саджанців зменшувалася із зростанням густоти – від 
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50,8±1,82 см (за густоти 10 тис. шт./га) до 43,1±1,31 см (за густоти 20 тис. 

шт./га). Схожа тенденція за висотою збереглася і на другий вегетаційний 

період. Найбільші показники висоти у дворічному віці мали рослини сорту 

′Збруч′ (від 107,3±3,78 до 144,4±4,77 см), а найменші – сорту ′Тернопільська′ 

(від 78,4±3,55 до 95,2±4,69 см). За третій рік висота досліджуваних 

насаджень суттєво зросла і досягла у сорту ′Тернопільська′ від 144,6±4,69 см 

до 178,6±4,94 см, у сорту ′Збруч′ – 180,2±5,03– 248,6±6,79 см. У 

досліджуваного клону верби тритичинкової показники висоти змінювалися 

від 167,5±5,80 до 185,5±9,13 см. На супіщаному ґрунті після другого року 

вегетації висота становила від 98±8,7 до 175±4,3 см. Урожайність сухої 

біомаси протягом перших трьох років існування плантацій в досліджуваних 

умовах виявилася невисокою. Урожайність біомаси в середньому за перші 3 

роки на торфово-болотному ґрунті, залежно від густоти садіння, становила у 

сорту ‘Тернопільська’ 0,58–1,10 т/га/рік, в сорту ′Збруч′ – від 0,80 до 3,28 

т/га/рік, а у тритичинкової – від 0,62 до 0,96 т/га/рік. При цьому на 

продуктивність сухої маси рослин істотно впливали густота насадження та 

едафічні умови. Зокрема, на супіщаному ґрунті сорт ‘Тернопільська’ за 2 

перші роки мав середню продуктивність від 0,77 до 3,21 т/га/рік, тобто 

значно більшу, ніж на багатих на органіку перезволожених торфово-

болотних ґрунтах. Різниця за показниками продуктивності досліджуваних 

сортів зумовлена, найімовірніше, різницею в інтенсивності накопичення 

біомаси внаслідок різної інтенсивності фотосинтетичної діяльності рослин, 

яка, зі свого боку, залежить від площі листкової поверхні протягом періоду 

вегетації і продуктивності фотосинтезу. Аналіз динаміки формування площі 

листкового апарату досліджуваних сортів помісячно залежно від густоти 

насадження (густоти садіння живців) і ґрунтових умов показав, що площа 

листкової поверхні збільшується зі збільшенням густоти насаджень. 

Найбільшу площу листкової поверхні мав сорт ‘Тернопільська’ на 

супіщаному ґрунті – від 22,0 до 31,3 тис. м 2 /га, а на торфово-болотному – 

сорт ‘Збруч’ (від 17,2 до 27,5 тис. м 2 /га). Найменшими досліджувані 
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показники були у насадженнях верби тритичинкової, яка характеризується 

найменшою продуктивністю біомаси. Фотосинтетичний потенціал 

характеризує тривалість роботи листкової поверхні протягом певного 

періоду. У досліджуваних сортів за весь період вегетації, залежно від густоти 

насадження та ґрунтових умов, він змінювався таким чином. За тривалості 

вегетаційного періоду в межах 155–166 діб середній фотосинтетичний 

потенціал за варіантами досліду становив від 1,67 до 5,06 млн м2/діб/га, 

зростаючи за збільшення густоти садіння рослин і площі листкового апарату. 

Швидкість накопичення сухої речовини в рослин верби залежно від 

біологічних особливостей сорту, густоти насадження і едафічних умов має 

певні особливості. Її встановлюють за показниками чистої продуктивності 

фотосинтезу (ЧПФ) – кількості сухої речовини, яку за певну фазу росту й 

розвитку певна площа листкової поверхні утворює протягом доби. Найбільші 

показники ЧПФ спостерігаються у насадженні сорту ‘Тернопільська’ на 

супіщаному ґрунті – від 0,98 до 1,62 г/м2 за добу та у сорту ‘Збруч’ (0,70–1,16 

г/м2 за добу). При цьому максимальними ці показники є за густоти 15 тис. 

шт./га. Із двох варіантів заплавних ґрунтів Полісся України більш 

придатними для вирощування енергетичної біомаси верби є супіщані, 

порівняно з торфово-болотними. На них енергетичні плантації верби мають 

більшу площу листкової поверхні (від 22,0 до 31,3 тис. м2/га), вищі 

показники фотосинтетичного потенціалу (3,56–5,06 млн м2∙діб/га) та чистої 

продуктивності фотосинтезу (до 1,62 г/м2 на добу), що забезпечує відносно 

високі показники продуктивності (0,77–2,21т/га/рік). Для створення 

енергетичних плантацій верби на торфово-болотних ґрунтах доцільно 

використовувати сорт ′Збруч′, який відзначається найвищими показниками 

продуктивності біомаси (3,28 т/га/рік), у той час як у сорту ′Тернопільська′ 

цей показник становив 1,10 т/га/рік, а у клону верби тритичинкової – 0,77 

т/га/рік. Після перших трьох років вирощування енергетичної біомаси верби 

на торфʼяно-болотному ґрунті отримано збитки від 25,92 до 39,15 тис. 

грн./га, на дерново-підзолистому зв’язнопіщаному ґрунті – теж, але менші. 



 6 

Також економічно збитковим виявилося внесення мінеральних добрив на 

темно-сірому легкосуглинковому ґрунті, тоді як  без внесення добрив 

отримано прибуток, який становив 5,04 тис. грн../га за густоти садіння 10 

тис/га, 8,19 тис. грн./га – за садіння 15 тис/га і 12,64 тис. грн./га – за 

висаджування 20 тис. живців на 1 га. Внесення добрив призвело до 

зменшення економічної ефективності вирощування енергетичної біомаси 

верби, що пов’язано з сучасними високими цінами на добрива. Розрахунок 

енергетичної ефективності показав, що  вирощування біоенергетичної 

сировини верби є достатньо ефективним. Навіть на найменш продуктивному 

торфʼяно-болотному ґрунті коефіцієнт енергетичної ефективності був вищим 

одиниці. На дерново-підзолистому зв’язнопіщаному ґрунті отримано 

достатньо близькі показники коефіцієнта енергетичної ефективності – від 

5,71 до 7,63. Ще вищими ці показники виявилися за вирощування біомаси 

верби на темно-сірому легкосуглинковому грунті – від 12,08 у варіанті без 

внесення мінеральних добрив і за густоти 15 тис/га до 14,68 – за внесення 

максимальної дози добрив та за максимальної густоти садіння (20 тис./ га). 

Ключові слова: енергетичні плантації, Salix viminalis L., Salix triandra 

L., сорти, грунтові умови, густота садіння живців, продуктивність біомаси; 

площа листкової поверхні, фотосинтетичний потенціал, економічна та 

енергетична ефективність.  

ANNOTATION 

Zelinsky BV "Growth and development of energy willow plantations 

depending on edaphic conditions and agricultural techniques in the marginal lands 

of Kyiv Polissya" - Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in the specialty 201 - 

"Crop" field of knowledge - 20 "Agricultural Sciences and Food". Institute of 

Bioenergy Crops and Sugar Beets of NAAS of Ukraine, Kyiv, 2021. 

Actuality of theme. Due to the critical dependence of Ukraine on energy 

imports and the exhaustion of traditional fuels, the need to find an alternative 

solution to the energy problem is becoming extremely important. One of the 
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important areas of obtaining own resources of energy raw materials is the 

accelerated cultivation of plant biomass, in particular - wood. One of the ways of 

mass production of wood energy biomass is its cultivation on energy plantations of 

willow. The success of this direction of energy biomass in certain soil and climatic 

conditions, in particular in Kyiv Polissya, depends on the use of the most 

productive and resistant to negative factors of a particular area species and 

varieties of willow and a system of effective elements of their cultivation 

technology. 

Scientific novelty of the obtained results. For the first time on the basis of 

complex researches the types and grades of a willow suitable for cultivation on 

marginal lands of the Kyiv Polissya are selected; the close dependence of edaphic 

conditions and certain agro-technical measures on the growth and productivity of 

willow energy plantations has been established. The technology of creation and 

cultivation of energy willow plantations in the research region has been improved 

with the establishment of the optimal periodicity of energy biomass harvesting. 

Scientific provisions on the energy intensity of energy willow plantations in the 

marginal lands of Polissya depending on soil conditions have been further 

developed. 

The practical significance of the results. Based on the results of the 

research, the range of willow varieties for the creation of energy plantations on the 

main types of marginal soils of Kyiv Polissya is scientifically substantiated and 

methodical recommendations on the technology of growing energy plantations of 

willow and poplar are developed. The theoretical provisions formulated in the 

dissertation are confirmed by acts of implementation, in particular, some scientific 

results are used in Malyn applied College during the study of disciplines 

"dendrology", "selection", "forest crops".  

The main results of research. It was found that the survival of cuttings on 

peat-swamp soil significantly depends on the variety of willow. Thus, in the 

cultivar ‘Ternopilska’ after the first vegetation period the survival rated of cuttings 

changed (according to density variants) from 48.6 to 54.8%, in the cultivar 
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‘Zbruch’ - from 72.8 to 86.6%, and in the Salix triandra - from 71.0 to 82.3%. 

During the second growing season there was a significant loss of plants, especially 

in denser versions. Most plants died in salix triandra. Preservation of its plants was 

only 36.3-40.2%. From 74.1 to 87.5% of plants survived on sandy soil after the 

second year of vegetation. It was found that in the first year of planting density 

does not affect the height of shoots grown from cuttings. As in the case of survival 

of cuttings, the height of the shoots that grew from them was the lowest in plants of 

the cultivar ‘Ternopilska’ (33.0 ± 1.96 cm). In the other two variants of this 

variety, the height was 42.6 ± 2.20 and 45.5 ± 1.66 cm. Annual plants of the 

variety ‘Zbruch’ grew more intensively in height with increasing planting density. 

At a density of 10 thousand pieces / ha their height was 44.6 ± 1.51 cm, at 15 

thousand pieces / ha - 45.4 ± 1.44 cm, and at 20 thousand pieces / ha - 49 , 8 ± 1.53 

cm. In Salix triandra, on the contrary, the average height of annual seedlings 

decreased with increasing density - from 50.8 ± 1.82 cm (at a density of 10 

thousand pieces / ha) to 43.1 ± 1, 31 cm (at a density of 20 thousand pieces / ha). A 

similar trend in height growing are for the second growing season. The highest 

indicators of height at the age of two were plants of the variety ‘Zbruch’ (from 

107.3 ± 3.78 to 144.4 ± 4.77 cm), and the smallest - the variety ‘Ternopilska’ 

(from 78.4 ± 3.55 to 95) , 2 ± 4.69 cm). During the third year, the height of the 

studied plantations increased significantly and reached in the cultivar ‘Ternopilska’ 

from 144.6 ± 4.69 cm to 178.6 ± 4.94 cm, in the cultivar ‘Zbruch’ - 180.2 ± 5.03–

248, 6 ± 6.79 cm. In the studied clone of Salix triandra height indicators varied 

from 167.5 ± 5.80 to 185.5 ± 9.13 cm. On sandy soil after the second year of 

vegetation, the height ranged from 98 ± 8.7 to 175 ± 4.3 cm. Dry biomass yield 

during the first three years of plantation existence in the studied conditions was 

low. The average biomass yield for the first 3 years on peat-swamp soil, depending 

on the planting density, was 0.58–1.10 t / ha / year in the Ternopilska variety, and 

0.80 to 3 in the Zbruch variety. , 28 t / ha / year, and in Salix triandra - from 0.62 to 

0.96 t / ha / year. At the same time, the productivity of dry mass of plants was 

significantly influenced by planting density and edaphic conditions. In particular, 
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on sandy soils the variety ‘Ternopilska’ for the first 2 years had an average 

productivity from 0.77 to 3.21 t / ha / year, ie much higher than on organic-rich 

moist peat-swamp soils. The difference in productivity of the studied varieties is 

probably due to the difference in the intensity of biomass accumulation due to 

different intensity of photosynthetic activity of plants, which, in turn, depends on 

the leaf surface area during the growing season and photosynthesis productivity. 

Analysis of the dynamics of the formation of the leaf apparatus area of the 

studied varieties monthly depending on the planting density and soil conditions 

showed that the leaf surface area increases with increasing planting density. The 

Ternopilska variety had the largest leaf surface area on sandy soil - from 22.0 to 

31.3 thousand m 2 / ha, and on the peat-swamp - Zbruch variety (from 17.2 to 27.5 

thousand m). 2 / ha). The lowest studied indicators were in the plantations of Salix 

triandra, which is characterized by the lowest productivity of biomass. 

Photosynthetic potential characterizes the duration of the leaf surface during a 

certain period. In the studied varieties for the entire growing season, depending on 

planting density and soil conditions, it changed as follows. During the vegetation 

period within 155–166 days, the average photosynthetic potential according to the 

experimental variants ranged from 1.67 to 5.06 million m2 / day / ha, increasing 

with increasing planting density and leaf area. The rate of accumulation of dry 

matter in willow plants, depending on the biological characteristics of the variety, 

planting density and edaphic conditions has certain features. It is determined by the 

indicators of net productivity of photosynthesis (NPP) - the amount of dry matter, 

which for a certain phase of growth and development, a certain area of the leaf 

surface forms during the day. The highest rates of NPF are observed in the planting 

of the variety ‘Ternopilska’ on sandy soil - from 0.98 to 1.62 g / m2 per day and in 

the variety ‘Zbruch’ (0.70–1.16 g / m2 per day). At the same time, these indicators 

are maximal at densities of 15 thousand units / ha. 

Of the two variants of floodplain soils in Polissya of Ukraine,  are more 

suitable for growing energy biomass is sandy soil than peat-swamp. Willow energy 

plantations have a larger leaf surface area (from 22.0 to 31.3 thousand m2 / ha), 



 10

higher photosynthetic potential (3.56–5.06 million m2 ∙ days / ha) and net 

photosynthesis productivity. up to 1.62 g / m2 per day), which provides relatively 

high productivity (0.77–2.21 t / ha / year). To create energy willow plantations on 

peat-swamp soils, it is advisable to use the variety 'Zbruch', which has the highest 

biomass productivity (3.28 t / ha / year), while in the variety 'Ternopilska' this 

figure was 1.10 tons / ha / year, and in the clone of willow - 0.77 t / ha / year. After 

the first three years of growing willow energy biomass on peat-swamp soil, losses 

ranged from 25.92 to 39.15 thousand UAH / ha, on sod-podzolic cohesive sandy 

soil - also, but less. Also economically unprofitable was the application of mineral 

fertilizers in dark gray loamy soil, while without the application of fertilizers 

received a profit of 5.04 thousand UAH / ha for planting densities 10 thousand / ha, 

8.19 thousand UAH / ha - for planting 15 thousand / ha and 12.64 thousand UAH / 

ha - for planting 20 thousand cuttings per 1 ha. Fertilization has reduced the cost-

effectiveness of growing willow energy biomass due to today's high fertilizer 

prices. The calculation of energy efficiency showed that the cultivation of willow 

bioenergy raw materials is quite efficient. Even on the least productive peat-swamp 

soil, the energy efficiency coefficient was higher than one. On sod-podzolic 

cohesive sandy soil, quite close indicators of the energy efficiency coefficient were 

obtained - from 5.71 to 7.63. These indicators were even higher for the cultivation 

of willow biomass on dark gray loamy soil - from 12.08 in the version without 

mineral fertilizers and at a density of 15 thousand / ha to 14.68 - for the maximum 

dose of fertilizer and maximum planting density (20 thousand cuttings per 1 ha). 

Key words: energy plantations, Salix viminalis L., Salix triandra L., 

varieties, soil conditions, planting density, biomass productivity; leaf surface area, 

photosynthetic potential, economic and energy efficiency.  
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СКОРОЧЕННЯ ТА УМОВНІ ПОЗНАКИ 

НААН – Національна академія аграрних наук України;  

ІБКіЦБ – Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків;  

ЄС – Європейський Союз;  

ВДЕ – відновлювальні джерела енергії;  

ГТК – гідротермічний коефіцієнт;  

т – тонна; 

кг – кілограм; 

г – грам; 

СБР – середнє багаторічне [значення показника];  

д.р. – діюча речовина;  

ЧПФ – чиста продуктивність фотосинтезу; 

0С –  градус за Цельсієм; 

N – азот; 

P – фосфор; 

K – калій; 

мм – міліметр; 

см – сантиметр; 

м – метр 

НІР05 - найменша істотна різниця; 

с.-г.  –  сільськогосподарські;  

ТЕС – теплоелектростанція. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. У зв’язку із значною залежністю нашої країни від 

імпортних енергоносіїв та вичерпністю непоновлювальних джерел енергії 

назріло питання моніторингу та дослідження можливостей використання 

власних ресурсів з метою отримання дешевої легко поновлюваної 

енергетичної сировини. Одним з найперспективніших напрямів вирішення 

цієї проблеми для України розглядається використання рослинної біомаси  

[1, 8, 24, 25, 51, 74, 106, 124, 164].  

Серед основних джерел отримання енергетичної біомаси є деревина [1, 

2, 10, 30, 38, 39, 73, 77, 79], а одним із основних шляхів її отримання у 

значних обсягах розглядається вирощування швидкорослих деревних видів 

(переважно верб і тополь) низькопродуктивних (маргінальних) землях на 

спеціальних плантаціях [42, 43, 84, 85, 86, 109, 138, 141, 147, 156, 160, 170, 

183, 195]. Забезпечення ефективності цього напряму отримання енергетичної 

вербової сировини залежить від ґрунтово-кліматичних умов, добору 

високопродуктивних у цих умовах  видів (сортів) та розроблення ефективних 

технологічних схем створення, вирощування та експлуатації їх плантацій [9, 

40, 58, 72, 79, 111, 114, 139, 153, 154, 155, 157, 158, 160, 168, 170, 183]. 

Промислове впровадження плантаційного вирощування енергетичної 

біомаси за рубежем розвивається не однаково. Переважна більшість країн 

Європи, Північної Америки та інші лише починають створювати ресурсну 

базу  біоенергетики, в той час як скандинавські, особливо – Швеція, вже 

сформували промисловий біоенергетичний сектор. Зокрема, розроблено 

високоефективні системи одночасного отримання на основі біомаси теплової 

та електричної енергії [1, 10].  
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Розвиток плантаційного вирощування енергетичної біомаси верби в 

Україні дозволить створити новий, потужний ринок вітчизняного біопалива 

без шкоди для вирощування основних сільськогосподарських культур. Це 

сприятиме розвитку малого та середнього бізнесу у сільській місцевості, 

покращанню екології та дозволить значно зменшити залежність від імпорту 

природного газу [28, 41, 46, 105]. 

Однак, цей потенціал залишається значною мірою невикористаним або 

використовується не ефективно через відсутність інвестицій у вирощування 

та переробляння біомаси та недосконалість технологій створення та 

вирощування енергетичної біомаси верби у різних регіонах України та на 

різних категоріях маргінальних земель. 

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

грантами. Дослідження за темою дисертаційної роботи виконані впродовж 

2016–2019 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 завданнями: 16.00.03.09 П «Розробити 

теоретичні основи механізованих технологій вирощування енергетичної 

верби та тополі для виробництва твердих видів біопалива» (номер державної 

реєстрації 0116U002199, 2016–2018 рр. та 16.00.03.21 П. «Оптимізувати 

елементи технології вирощування енергетичної біомаси рослин родини 

вербові (Salicaceae)» (номер номер державної реєстрації 0119U001127, 2019–

2020 рр.). 

Мета і завдання дослідження. Мета роботи – оцінити біологічні та 

екологічні особливості різних видів і форм верб та удосконалити технологію 

їх вирощування на енергетичних плантаціях, створюваних на маргінальних 

землях Київського Полісся. 

Для досягнення поставленої мети передбачалось вирішити такі 
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основні завдання: 

- дослідити екологічні та біологічні особливості різних видів і форм 

верб в умовах Київського Полісся; 

- відібрати перспективні форми з огляду доцільності їх вирощування 

на маргінальних землях Київського Полісся; 

- оцінити вплив ґрунтових умов на ріст і продуктивність 

енергетичних плантацій;  

- дослідити вплив окремих агротехнічних заходів на ріст, розвиток і 

продуктивність енергетичних плантацій; 

- удосконалити елементи технології створення та вирощування 

енергетичних плантацій верб в регіоні досліджень; 

- провести економічну та енергетичну оцінку ефективності 

вирощування енергетичної біомаси верби в умовах Київського Полісся. 

Об’єкт дослідження – процеси росту, розвитку та формування 

продуктивності плантацій різних видів і форм верби. 

Предмет дослідження – види і сорти енергетичної верби та вплив 

ґрунтових умов маргінальних земель Київського Полісся і елементів 

технології на їх ріст, розвиток і продуктивність енергетичної біомаси. 

Методи дослідження. Основними методами дослідження були: 

біометричні – для визначення біометричних показників плантацій у процесі 

їх росту і розвитку; порівняльної екології – для визначення типу ґрунтових 

умов; фізіолого-біохімічні – для вивчення перебігу основних фізіологічних 

процесів; селекційні – для дослідження можливості підвищення 

продуктивності енергетичних плантацій селекційними методами; 

математичної статистики – для обробки експериментальних даних. 
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Наукова новизна одержаних результатів.  

Уперше на основі комплексних досліджень підібрано види і сорти 

верби, придатні до вирощування на маргінальних землях Київського Полісся; 

встановлена тісна залежність едафічних умов та окремих агротехнічних 

заходів на ріст і продуктивність енергетичних плантацій верби.  

Удосконалено технологію створення та вирощування енергетичних 

плантацій верби в регіоні досліджень із встановленням оптимальної 

періодичності заготівлі енергетичної біомаси.  

Набули подальшого розвитку наукові положення щодо енергоємності 

енергетичних плантацій верби на маргінальних землях Полісся залежно від 

ґрунтових умов.  

Практичне значення отриманих результатів. На основі результатів 

проведених досліджень науково обґрунтовано асортимент сортів верби для 

створення енергетичних плантацій на основних типах маргінальних ґрунтів 

Київського Полісся та розроблено методичні рекомендації з технології 

вирощування енергетичних плантацій верби та тополі. 

Теоретичні положення, сформульовані в дисертаційній роботі 

підтверджено актами впровадження, зокрема окремі наукові результати 

роботи використовуються у Малинському фаховому коледжі підчас вивчення 

навчальних дисциплін «дендрологія», «селекція», «лісові культури». 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційну роботу виконано 

особисто автором. Здобувачем здійснено пошук і аналіз наукових 

літературних джерел, розроблено програму, методику досліджень, складено 

схеми дослідів, закладено польові досліди, виконано польові та лабораторні 

дослідження, проведено аналіз і узагальнення отриманих даних, їх 

математичну обробку, сформульовано висновки, розроблено рекомендації 

щодо використання отриманих результатів у виробництві. За отриманими 

результатами досліджень самостійно та у співавторстві підготовлено та 

опубліковано наукові праці (частка авторського внеску в останніх становить 

55–60 %). 
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Апробація результатів дисертації.  Основні положення та результати 

досліджень доповідалися на засіданнях відділу технологій вирощування і 

переробляння біоенергетичних культур і Методичної комісії Інституту 

біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН (2017–2019 рр.), на 

Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 95-річчю 

Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН «Новітні 

агротехнології: теорія та практика» (11 липня 2017 р., м. Київ), Міжнародній 

науково-практичній конференції «Ліси Східної Європи у світі, що 

змінюється», присвяченій 120-річчю Національного університету біоресурсів 

і природокористування України та 80-річчю академіка Лісівничої академії 

наук України та Євразійської академії наук, професора Швиденка Анатолія 

Зіновійовича (27–30 вересня 2017 р., м. Київ), Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Колесніковські читання», присвяченій пам’яті 

професора О. І. Колеснікова (30–31 жовтня 2017 р., м. Харків), Міжнародній 

науково-практичній конференції «Актуальні проблеми молоді в сучасних 

соціально-економічних умовах» (26 березня 2021 року, м. Житомир), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми лісового 

господарства та екології: шляхи вирішення (Факультету лісового 

господарства та екології – 20 років)» (7–8 жовтня 2021 р., м. Житомир).  

Публікації результатів досліджень. За матеріалами дисертації 

опубліковано 12 наукових праць, зокрема п’ять статей у фахових виданнях 

України (у журналах, включених до міжнародних наукометричних 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 141 сторінці 

комп’ютерного тексту, містить 24 таблиці, 19 рисунків. Робота складається зі 

вступу, п’яти розділів, висновків та рекомендацій виробництву. Список 

використаних джерел налічує 202 найменування, з яких 78 латиницею. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ВИРОЩУВАННЯ 

ВЕРБИ (SALIX L.) І ВИКОРИСТАННЯ ЇЇ БІОМАСИ 

ЯК ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ 

 

1.1. Сучасний стан використання біомаси верби як джерела енергії 

 

Швидкий розвиток світової економіки інтенсифікує процеси 

виробництва та переробляння поновної енергетичної сировини. Протягом 

останніх десятиліть у світі значно зросла зацікавленість до використання 

легко відновлюваних невикопних енергоносіїв. З 2009 року введена в дію 

спеціальна директива ЄС, яка ініціює широке використання альтернативних 

джерел енергії у всіх галузях (2009/28/EG).  

Серед напрямів вирішення цієї проблеми перспективним вважається  

вирощування енергетичної біомаси. У більшості розвинутих країн на 

державному рівні задіяні спеціальні програми, спрямовані на підтримку 

розвитку біоенергетики [1, 2, 24, 25, 66, 106, 120, 121]. 

Одним із найдавніших і перспективних у майбутньому джерел енергії є 

деревина. У розвинених країнах заборонено використовувати деревину для 

спалювання (крім відходів) на біоенергетичних електростанціях, оскільки 

внаслідок цього скорочується площа і запас деревини в лісах і, відповідно, 

зростає ціна на неї. Розв’язанням цієї проблеми стало культивування 

швидкорослих видів дерев і чагарників на спеціальних енергетичних 

плантаціях, які можуть успішно зростати на територіях, непридатних для 

вирощування сільськогосподарських культур. Такі плантації дозволяють на 

відносно невеликих площах, як правило, малопродуктивних (маргінальних) 

земель отримати значні обсяги біомаси і за короткий період часу, що значно 

перевищує можливості традиційних лісів [1, 30, 36, 37, 38, 54, 55, 81, 83, 87, 

88, 108, 109, 110,  117, 120, 121, 137, 138]. 
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Особливих успіхів  у використанні біомаси в енергетиці досягли  

північноєвропейські країн, які активно застосовують сучасні технології 

отримання екологічно чистих, відновлюваних джерел енергії завдяки 

вирощуванню енергетичної біомаси на плантаціях верби та деяких інших 

швидкорослих деревних видів. Такі насадження відзначаються високими 

показниками приросту біомаси за відносно низьких вимог до ґрунту 

Найчастіше на енергетичних плантаціях вирощують саме вербу, зважаючи на 

те, що ця надзвичайно швидкоросла і перші роки життя деревна рослина 

відзначається одним з найбільших у рослинному світі генотипів, легко 

утворює міжвидові гібриди, здатна легко розмножуватися вегетативним 

шляхом, що дозволяє за короткий час виводити нові, ще більш урожайні її 

сорти, які забезпечать високу продуктивність енергетичних плантацій та їх 

біологічну стійкість [131, 132, 133, 137, 139, 148, 149, 150, 151, 152, 156, 159, 

165, 167, 174, 182, 185, 187,189, 192, 193, 196]. 

Загальна схема вирощування та експлуатації таких насаджень полягає в 

тому, що створюються вони висаджуванням живців швидкорослих 

культиварів верби, зазвичай, спареними рядами. Наземну частину кущів, у 

період від припинення і до відновлення сокоруху, через кожні два-чотири 

роки зрізують за допомогою спеціальної техніки, подрібнюючи на тріску, або 

складають у штабелі на просушування. Після кожного зрізання на місці 

зрізаних рослин навесні відростає рясна молода порость, яка знову росте 2 - 4 

роки і зрізується на отримання енергетичної сировини. За такою схемою 

плантації інтенсивно використовуються протягом 20 - 25 років [42, 108, 109, 

110, 131]. 

Технологія створення плантацій енергетичної верби, особливо в 

перший рік, схожа на вирощування просапних сільськогосподарських 

культур. У країнах Європейського Союзу плантації верби на площах 

сільськогосподарського призначення трактуються як багаторічні насадження 

і їх вирощування стимулюється державними дотаціями [106]. 
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Найбільший досвід плантаційного вирощування вербової енергетичної 

сировини сьогодні має Швеція. Ще з початку 90-х рр. ХХ ст. там вивчення 

цієї проблеми вийшло за межі невеликих дослідних ділянок і почалися 

науково-промислові дослідження на великих площах. Це дозволило 

науковцям переконати пересічних громадян у доцільності вирощування 

енергетичної верби. Нині у Швеції цією культурою засаджено приблизно 

20 тис. га, з яких отримують сировину для теплоелектростанцій.  

 

1.2. Коротка характеристика роду Salix L. 

 

Верба – один з найчисельніших родів дендрофлори помірного поясу. У 

світі існує близько 350–370 видів. Це листопадні фанерофіти із 

симподіальним типом росту, черговим розміщенням листків на пагонах, 

суцвіттями у вигляді сережок. Запилення відбувається за допомогою комах. 

Насіння верб дуже дрібне за допомогою пучка  волосків (пуху) воно здатне 

поширюватися на великі відстані від материнського дерева чи куща. [3, 4, 6, 

7, 12, 18,  31, 32, 43, 48, 49, 50, 52, 53, 57, 68, 74, 78, 86, 96, 97, 98, 103, 114, 

119]. 

Верби відомі завдяки високій видовій різноманітності  і високому 

рівню внутрівидової мінливості [3, 4, 6, 7, 96, 103, 125, 190, 201]. Цьому 

сприяє характерна для них  поліплоїдія.  Основна кількість хромосом у верб 

становить x = 19, однак серед них трапляються диплоїди (2n = 2x = 38), 

триплоїди (2n = 3x = 57), гексаплоїди (2n = 6x = 114), тетраплоїди 

(2n = 4x = 76), декаплоїди (2n = 10x = 190), октоплоїди (2n = 8x = 152)  і навіть 

додекаплоїди (2n = 12x = 228) [3, 96,  103, 119, 125, 128]. 

Різні види верби легко гібридизують між собою, як у природних 

умовах (коли співпадають терміни цвітіння), так і за штучної гібридизації. 

При цьому у багатьох випадках гібриди проявляють гетерозис за 

продуктивністю біомаси: вони переважають продуктивність батьківських 

видів (підвидів) на 20 - 50 %  [13, 14, 26]. 
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Дводомність верб, їх здатність плодоносити уже у дво- трирічному віці, 

утворюючи при цьому велику кількість насіння здатність до міжвидової 

гібридизації сприяють широкому використанню верб для створення 

різноманітного призначення насаджень і залучити до селекційного процесу 

для виведення нових цінних для виробництва форм. 

Практичне значення багатьох видів роду Salix визначається їх високою 

продуктивністю (за загальною біомасою) та деякими біологічними 

особливостями, зокрема здатністю до розмноження живцями, що дає змогу 

зберігати і швидко розмножувати клони з цінними ознаками. Верби широко 

використовуються для створення протиерозійних, водорегулювальних, 

медоносних, кормових, рекреаційно-декоративних насаджень і плантацій для 

отримання пруту, будівельної деревини, деревини для дрібних виробів, кори і 

деревної сировини.  

Останніми десятиліттями верби розглядаються як енергетична 

культура другого покоління – джерело біомаси для потреб біоенергетики. 

Проте для культивування використовується тільки незначна кількість 

видів верб; зазвичай, це невибагливі, швидкорослі кущі (рідше – дерева), що 

легко розмножуються здерев’янілими живцями. У країнах Східної Європи 

найпопулярнішими є верба біла (S. alba L.), козяча (S. caprea L.), шерстисто-

пагінцева (S. dasyclados Wimm.), тритичинкова (S. triandra L.) і прутовидна 

(S. viminalis L.). Усі ці види використовуються в захисному лісорозведенні, 

деякі з них (S. dasyclados, S. triandra, S. viminalis) – для створення прутяних 

та енергетичних плантацій, а також як декоративні рослини (S. alba, меншою 

мірою – S. dasyclados, S. viminalis та S. caprea); порівняно високу медоносну 

цінність має S. alba. 

Отже, видовий потенціал верб, що використовуються для вирощування 

плантацій, є досить обмеженим. Тому для отримання нових форм з певними 

господарсько-цінними ознаками широко використовується високий рівень 

внутрівидової різноманітності верб та їхня здатність до міжвидової 

гібридизації. 
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Значних успіхів в отриманні високопродуктивних і стійких форм верб 

для вирощування на енергетичних плантаціях досягли вчені Швеції, які 

здебільшого зосередили селекційні дослідження на формах і гібридах верби 

прутовидної (S. viminalis) і близьких до неї видів. 

Найпродуктивніші з виведених зарубіжними селекціонерами сортів 

верб досліджуються для оцінки доцільності використання їх в умовах 

України. 

 

1.3. Результати дослідження основних аспектів вирощування 

енергетичної біомаси верби за рубежем 

 

1.3.1. Селекція верби на інтенсивність накопичення біомаси 

Швидкорослими вважаються деревні види, які у сприятливих умовах 

протягом 3-4 років накопичують 6–10 т/га сухої біомаси у рік [73]. У 

помірному поясі такими критеріям відповідають переважно різні види тополі 

та верби.  

Найбільший досвід з виведення нових сортів верби для енергетичних 

плантацій сьогодні накопився у Швеції. Тут на енергетичних плантаціях 

переважають клони і гібриди верби прутовидної (S. viminalis), відібрані у 

природних вербняках або ж виведені штучно в процесі тривалих селекційних 

досліджень, які були розпочаті згідно зі спеціальною програмою, яка триває 

у Швеції з 1987 року [125]. Одночасно досліджуються філогенетично близькі 

до прутовидної верби шерстистопагінцева (S. dasyclados), Шверіна 

(S. schwerinii), бурятська (S. burjatica) та деякі інші види [199]. 

Селекцією та інтродукцією верби у Фінляндії займаються понад 100 

років, однак енергетичний напрям цих досліджень був започаткований у 

першій половині 80-х років двадцятого століття. Одна з перших дослідних 

ділянок, була створена в 1983 році (м. Коппарнас), де досліджується понад 60 

клонів [179, 186]. Тут в умовах Південної Фінляндії високі та стабільні 

показники врожайності енергетичної біомаси показали сорти S. viminalis. 
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Клони S. burjatica відзначалися високою мінливістю показників у окремі 

роки через їх ураження іржею листя (Melampsora sp.). На основі отриманих 

даних, для вирощування у Південній Фінляндії було запропоновано один 

клон S. viminalis фінської селекції – E7888 та два шведських клони – 78-0-183 

і 78-0-21. 

Дослідження колекцій місцевих видів (941 клон) дозволило встановити, 

що серед місцевих верб найбільш продуктивними є клони верби 

мірзинолистої (S. myrsinifolia) ‘Kulaa’, ‘Heinavesi’, ‘Hartola’, ‘Mikkeli’ та 

‘Loppi’. Значні показники врожайності енергетичної біомаси і високу 

стійкість до несприятливих чинників середовища показали клони верби 

філіколистої (S. phylicifolia) ‘Juva’, ‘Pieksamaki’ та ‘Kuru’.  

В цілому проведені дослідження показали, що для вирощування 

енергетичної біомаси верби у південній частині Фінляндії доцільно 

використовувати вербу прутовидну, а для північних регіонів – вербу 

мірзинолисту [177, 179, 186]. 

У Канаді в провінції Саскачеван дослідження врожайності тридцяти 

культиварів верби протягом першого трирічного циклу вирощування 

показали, що продуктивність енергетичної біомаси становила у середньому 

10,5 т/га у рік (середня збереженість рослин – 81 %). Найвищі показники 

урожайності – 17,4 т/га сухої біомаси на рік тут продемонстрував сорт ‘Tully 

Champion’ [147]. 

Аналіз морфометричних показників та урожайності біомаси 30-ти 

досліджуваних сортів показав, що висока продуктивність енергетичних 

плантацій може бути досягнута за використання двох типів сортів. До 

першого з них входять клони, яким властива висока кущистість та щільність 

деревини, мала товщина пагонів, високий вміст азоту в листі та відносно 

низький індекс площі листя. До другого типу відносяться сорти з малою 

кількістю пагонів, що відзначаються великим їх діаметром, низькою 

щільністю деревини, низьким вмістом азоту в листі та високим індексом 

листкової площі [188]. 
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У провінції Квебек дослідження енергетичних плантацій 12-ти 

швидкорослих клонів верби (густота садіння 18 тис. шт./га) показали, що 

деякі клони S. sachalinensis та S. miyabeana були більш урожайними та 

стійкішими до ураження хворобами та пошкодження комахами та ніж S. 

viminalis [163].  

Також було встановлено, що деякі види і форми місцевих верб здатні 

зростати за незначного рівня засолення грунту [166] та вплив різних варіантів 

зволоження грунту на продуктивність біомаси кількох 

північноамериканських видів [172]. 

Селекційні роботи у США спрямовані на повторне схрещування 

найперспективніших форм верби, масове отримання гібридів і вибір з них 

найкращих екземплярів для проведення подальших селекційних досліджень 

[160]. Ефективність такої стратегії підтверджена дослідженнями, 

проведеними в штаті Мінесота, де за перший трирічний цикл вирощування 

продуктивність енергетичних плантацій гібридних сортів верби становила від 

7,4 до 16,0 т/га сухої маси на рік, тоді як у насадженнях місцевих  верб – 

лише 0,69 – 1,83 т/га [202]. Проведена селекційна робота дозволила 

дослідникам США вивести і запатентовати низку високопродуктивних 

сортів: ‘Tully Champion’, ‘Otisco’, ‘Canastota’, ‘Millbrook’ та інші [194, 195]. 

Дослідженнями 15-ти сортів, проведеними у Польщі, встановлено, що 

за трирічного циклу збирання біомаси, найбільший врожай (понад 15 т/га 

сухої біомаси у рік) забезпечили сорти верби ‘Ekotur’, ‘Zubr’ та  ‘Start’ [184]. 

Селекційні дослідження та вивчення інтродукованих сортів верби 

виконуються також у низці інших країн [81, 82, 83, 119, 183]. 

В тому числі – в Україні [5, 13, 14, 21, 22, 26, 103, 115, 116]. 

 

1.3.2. Ґрунтові умови енергетичних плантацій верби та режими 

мінерального живлення 

За вирощування енергетичної біомаси верби, крім вибраного для 

вирощування клону чи кількох клонів, важливе значення мають ґрунтові 
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умови земельної ділянки та режим удобрення ґрунту під плантаціями. 

Дослідження особливостей мінерального живлення  плантацій верб 

прутовидної та шерстистопагінцевої у трьох регіонах південної частини 

Швеції показали, що протягом п’яти років врожайність біомаси на дослідних 

плантаціях змінювалася від 16 до 54 т/га, позитивно реагуючи на внесення 

більшої дози азоту та зростання частки глини в ґрунті [126, 164]. 

Британські вчені, досліджуючи питання підвищення продуктивності 

енергетичної верби внесенням мінерального удобрення [176], встановили, що 

за багаторічного короткоротаційного вирощування верба ефективно 

використовує поживні речовини з ґрунту, а для інтенсивного її росту і 

розвитку після кожної заготівлі біомаси необхідне лише незначне внесення 

азотних добрив [159]. 

Багаторічні експерименти з вивчення впливу мінеральних добрив на 

урожайність енергетичної біомаси верби у Фінляндії, проведені Ю. 

Хіттоненом [153, 154, 155, 156, 157], показали, що місцеві S. triandra та 

S. phylicifolia мали вищі показники продуктивності, ніж інтродуковані (S. 

dasyclados та S. aquatica), через низьку зимостійкість і морозостійкість 

останніх. Встановлено, що досліджувані види мали нижчу продуктивність на 

мінеральних глинистих ґрунтах, порівняно з виробленими торфовищами. 

Також з’ясувалось, що, порівняно з іншими деревними видами, біомаса верб 

містить більше калію і що інтродуковані верби (S. dasyclados та S. aquatica) 

містять більше азоту, ніж автохтонні; а у біомасі верби філіколистої 

міститься найменше калію, магнію та азоту, порівняно з рештою 

досліджуваних видів.  

Данськими дослідниками встановлено, що культивари верби 

прутовидної 'Інгер' та 'Тордіс', що вирощувалися на піщаному ґрунті у шести 

різних режимах удобрення, інтенсивно збільшували вихід біомаси за 

зростання дози добрив, але на урожайність суттєвий вплив мали також вік 

ротації та сортові особливості. Більший вплив внесення добрив спричинило 

на продуктивність плантацій сорту 'Інгер'. При цьому з’ясувалося, що вміст 
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макроелементів у біомасі або не змінився порівняно з контролем, або трохи 

зменшився за використання підживлення. Було встановлено, що урожайність 

у першу чергу корелює з кількістю внесеного азоту, однак вона також 

залежала від типу добрива, сортових особливостей верби та циклу збирання 

врожаю [164]. 

Дослідженнями, проведеними у Німеччині, встановлено, що внесення 

азотних добрив сприяє більш інтенсивному накопиченню органічного 

вуглецю у ґрунті плантацій енергетичної верби [143]. Азотні добрива для 

підвищення інтенсивності росту живцевих саджанців верби пропонують 

також російські вчені [11]. 

Проведені у Канаді дослідження 15-ти культиварів верб Salix 

eriocephala Michx. та S. discolor Muhl. щодо вирощування енергетичної 

біомаси верби на площах після видобутку вугілля відкритим способом 

показало, що для деяких культиварів краще підходить кислий глинистий 

ґрунт, тоді як для інших більш сприятливий для інтенсивного росту 

сланцевий ґрунт нейтральної реакції [173].  

Учені США прийшли до висновку, що енергетичні плантації верби з 

точки зору енергетичного балансу є сталими та мають додаткові екологічні 

переваги, особливо за умови застосування органічних азотних добрив [148]. 

Також у США встановлено наявність спільного впливу на продуктивність 

верби доз та форми азотних добрив, видового складу та віку плантацій [144].  

Для підвищення ефективності отримання енергетичної біомаси 

польські дослідники пропонують вносити у ґрунт плантацій верби нетоксичні 

ціанобактерії та монокультури зелених водоростей, що дозволяє зменшити 

необхідні дози мінеральних добрив [146]. Також ефективним вважається 

внесення у ґрунт плантацій судинно-арбускулярної мікоризи [130]. 

Актуальною екологічною проблемою сучасної цивілізації є 

необхідність утилізації осаду стічних вод, оскільки його нагромадження 

створює проблеми у функціонуванні очисних споруд та є суттєвим чинником 

забруднення довкілля. Водночас, зважаючи на його хімічний склад, він може 
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бути економічно вигідним замінником різних видів добрив на приміських 

територіях. При цьому вирішується три проблеми: утилізація самого осаду, 

забезпечення високої родючості ґрунту і підвищення таким чином 

продуктивності енергетичних плантацій. Зокрема спеціальні дослідження, 

проведені у провінції  Квебек (Канада) показали, що внесення у грунт 

енергетичних плантацій верби осаду стічних вод сприяло підвищенню 

урожайності біомаси на 391 %[175]. 

Використання у такий спосіб осаду стічних вод набув досить широкого 

використання у Швеції, Північній Ірландії, Литві, Латвії та інших країнах і 

має значні перспективи для впровадження в Україні [42, 58]. 

 

1.3.3.  Захист енергетичних плантацій верби від шкідників і хвороб 

Багаторічні монокультури, якими є і енергетичні вербові плантації, 

досить часто уражуються хворобами та пошкоджуються комахами, тому 

аспекту захисту плантацій за кордоном надається значна увага. Особливу 

увагу в Швеції та Фінляндії приділяють вивченню стійкості сортів верби 

проти шкідників і хвороб, особливо проти іржі листя (Melampsora epitea 

Thüm.) та інших видів мелампсори [17]. Проводяться дослідження з 

підвищення стійкості й продуктивності енергетичних плантацій через 

створення мішаних насаджень. Установлено, що за п’ятирічного циклу 

зрізування біомаси різниці між продуктивністю чистих і мішаних плантацій 

не виявлено.  

Також різні види мелампсори та збудники інших грибкових хвороб 

завдають значної шкоди енергетичним плантаціям верби на Британських 

островах [158, 178]. Крім того значною шкодо чинністю відзначаються деякі 

комахи, зокрема представники родини Chrysomelidae [140]. Серед основних 

заходів забезпечення резистентності енергетичних плантацій до негативних 

біологічних впливів розглядається створення насаджень з суміші різних 

клонів [168, 169]. Дослідження, проведені на сході Канади, де був здійснений 

порівняльний аналіз 12 сортів швидкорослих дерев за густоти садіння 
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18 тис. шт./га, показали, що деякі клони S. miyabeana та S. sachalinensis були 

більш продуктивними та стійкішими до пошкодження комахами та 

хворобами, ніж S. viminalis, яка уже тривалий час використовується в Канаді 

у галузі біоенергетики [163], що вказує на ефективність підвищення 

біологічної стійкості за рахунок використання у енергетичних плантаціях 

верби певних видів і сортів для конкретних регіонів. 

 

1.3.4. Циклічність заготівлі енергетичної біомаси  

Зважаючи на те, що енергетичні плантації верби зростають на одній 

площі тривалий час і витримують кількаразове зрізання надземної біомаси 

для отримання енергетичної сировини, важливим з точки зору отримання 

максимального урожаю є питання періодичності його збирання. В учених 

різних країн існують різні думки щодо цього, що пов’язане, крім іншого, з 

різницею в ґрунтово-кліматичних умовах регіонів, де були проведені 

дослідження та із застосованими елементами технології створення і 

вирощування плантацій. Було розроблено підходи до моделювання 

регіональних урожаїв енергетичних плантацій верби для основних регіонів 

Швеції та Північної Європи загалом з врахуванням циклічності заготівлі 

урожаю біомаси [162, 170, 171]. Внаслідок проведення економічних 

досліджень було встановлено, що найвищої економічної ефективності 

досягається за застосування три- і чотирирічних циклів заготівлі 

енергетичної сировини [170, 171]. 

Математичні методи прогнозу врожайності енергетичних плантацій 

верби проводиться і в інших країнах, зокрема у Великобританії виконувалося 

математичне моделювання врожайності вербових плантацій для 

налагодження стабільного надходження енергетичної сировини [129]. Схожі 

дослідження проведені в США [127, 134,195] та інших країнах.   

Дослідження плантацій S. aquatica, створених на покинутих 

сільськогосподарських землях, проведені фінськими вченими (Hytönen [156]) 

протягом десяти дослідження, показали, що ефективним є трирічний цикл 



 34

заготівлі вербової біомаси і що більше її накопичується протягом другого 

трирічного циклу вирощування (7,7 т·га-1), ніж під час першого (5,1 т·га-1). 

Дослідження впливу віку на продуктивність біомаси та відмирання пагонів 

на енергетичних плантаціях верби прутовидної у Фінляндії проводив також 

T. Verwijst [191], який прийшов до схожих висновків. 

У північній частині Сполучених Штатах Америки теж проводилися 

комплексні дослідження урожайності біомаси плантацій енергетичної верби, 

створених на малопродуктивних землях, залежно від віку і періодичності 

збирання урожаю біомаси [197]. Було встановлено, що економічно доцільним 

є заготівля біомаси з періодичністю три роки. При цьому, після першого 

трирічного циклу вирощування, продуктивність плантацій становила в 

середньому 9,6, а після другого – 10,3 т/га на рік [181]. 

Особливості росту й формування продуктивності плантацій S. discolor 

та S. viminalis без унесення добрив та поливу за одно- та дворічного періоду 

збирання урожаю досліджували в околицях Монреалю. Дослідниками 

установлено, що продуктивність обох видів приблизно однакова і що 

дворічний цикл збирання врожаю є продуктивнішим, ніж однорічний [163]. 

Дослідження, проведені у Сербії, показали, що на добре організованих 

плантаціях, за умови зрошення, за дворічного циклу збирання можна 

отримати понад 130 т свіжої біомаси на гектар на рік. Без зрошення можна 

очікувати на врожайність на рівні 30–35 т [183]. 

 

1.3.5. Вплив енергетичних плантацій верби на екологію довкілля та 

економіку 

Аспекту впливу створення, вирощування, експлуатації енергетичних 

плантацій верби та використання її біомаси світовим співтовариством 

надається значної уваги. 

Широкомасштабні дослідження англійських вчених у цьому напрямі 

показали, що вирощування лігніноцелюлозної біомаси позитивно впливає на 

навколишнє середовище. При цьому відмічається, що хоча багаторічні 
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біоенергетичні культури можуть мати значні переваги для навколишнього 

середовища, їх потенціал буде реалізований лише за умови ефективного 

управління проблемами екології на рівні ландшафту та усього ланцюжка 

вирощування та використання сільськогосподарських культур в межах 

регуляторних норм, де стійкість є головним фактором [180].  

Шведськими вченими було встановлено позитивний вплив 

плантаційного вирощування енергетичної верби на клімат і ґрунти. Зокрема 

відмічено, що за 100 років вирощування енергетичної верби у ґрунті було 

накопичено 84,3 т органічного вуглецю на 1 гектарі плантації [149]. 

Ірландськими дослідниками наголошується на тому, що останнім часом 

зростає усвідомлення того, що біомаса та органічні відходи є цінною 

вихідною сировиною для процесів біопереробки другого покоління, які 

дають змогу замінити нафтопродукти синтетичними матеріалами органічного 

походження. При цьому вирощування багаторічних культур позитивно 

впливає на вміст вуглецю у ґрунті [141]. 

Економічні дослідження також засвідчили, що плантаційне 

вирощування енергетичної вербової чи тополевої сировини на площі 4000 га 

дає змогу створити в аграрних районах від 45 до 65 робочих місць [185]. 

Німецькими вченими встановлено, що енергетична верба забезпечує 

найвищий коефіцієнт енергетичної ефективності серед таких 

біоенергетичних культур як міскантус, свічграс, кукурудза, ріпак та 

тритікале. Так, за вирощування енергетичної верби 1 ГДж енергії від 

традиційних викопних енергоресурсів забезпечував отримання 99 ГДж 

енергії біомаси верби за мінімального застосування азотних добрив [198].  

Доведено позитивний вплив тривалого вирощування верби на 

накопичення органічного вуглецю у ґрунті. Так, за вирощування 

енергетичної верби щорічний приріст органічного вуглецю у ґрунті становив 

0,66 т/га [200]. Встановлено, що короткоротаційні енергетичні плантації 

верби мають позитивний вплив не лише на підвищення родючості 

малопродуктивних земель, але й слугують корисними структурними 
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елементами ландшафту, що межують з полями, дорогами та лініями 

електропередач, а також є важливим чинником підвищення біорозмаїття, 

оскільки у них поселяються і живуть багато видів птахів та дрібних ссавців 

[136, 142]. 

У Великобританії, де створено приблизно 4000 га енергетичних 

плантацій верби, вербову тріску використовують як паливо для ТЕЦ, для 

чого урядом розроблено необхідне правове і матеріальне забезпечення. 

державна підтримка фермерів (компенсація частини витрат на садіння) у 

розмірі 800 - 1000 фунтів стерлінгів (940 – 1175 євро) на 1 гектар 

енергетичної плантації [40]. 

У 2008 році уряд Польщі, для стимулювання розвитку біоенергетики, 

прийняв спеціальну постанову щодо використання біомаси в аграрному 

секторі [162]. Споживачі біопалива мають гарантовано використовувати 

мінімальний установлений відсоток агробіомаси для спалювання і 

виробництва тепло- та електроенергії. Така ситуація призвела у цій країні до 

зростання імпорту агровідходів та агробіомаси [2]. 

Ухвалення згаданої постанови та наявність малопродуктивних земель 

стало поштовхом до потужного розвитку плантаційного вирощування в 

Польщі енергетичної вербової сировини. 

 

1.4. Перспективи використання енергетичної біомаси верби в 

умовах України 

В Україні виробництво рослинної біомаси для отримання енергії, 

зокрема – вербової, має великі перспективи, зважаючи на проблеми із 

забезпеченням викопними видами енергоносіїв, сприятливий клімат і ґрунти 

та давні землеробські традиції, що дозволить суттєво зменшити необхідність 

імпорту енергоносіїв [2, 9, 10, 24, 25, 28, 40, 41, 42, 46, 51, 56, 61, 71, 77, 105, 

106, 109, 112, 114, 123]. 

Питання добору перспективних видів і форм верби та розробляння 

агротехніки вирощування її енергетичних плантацій розглядалися низкою 
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вітчизняних дослідників [30, 45, 67, 89, 90, 91, 92, 93, 94,95, 110, 111,112, 115, 

123], однак залишається ще чимало питань, які потребують розв’язання.  

В Україні продукцію енергетичних плантацій верби у вигляді паливної 

тріски можна використовувати за такими основними напрямами: як паливо 

для теплоелектроцентралей, що працюють на біомасі і виробляють 

електроенергію за «зеленим» тарифом, для котлів на  твердому паливі, які 

виробляють тепло для обігріву бюджетних організацій, об’єктів соціальної 

сфери, а також на об’єктах централізованого опалення житлових будинків та 

нежитлових споруд у невеликих містах; як паливо для приватного сектора 

для опалення та отримання гарячої води; як стабільне джерело сировини для 

підприємств, які виробляють паливні гранули або брикети; як енергоносій 

для виробничих потреб – для технологічних процесів (отримання тепла, 

пари).  

Особливо перспективним може бути другий варіант, який передбачає 

використання вербової деревини як палива для твердопаливних котлів, які 

виробляють теплову енергію на об’єктах централізованого опалення 

житлових будинків та нежитлових споруд у невеликих містах України. Якщо 

взяти невелике місто з населенням до 30 тис. осіб, у яких, як правило 

функціонують кілька газових котелень. Частина з них постачає тепло для 

населення, а інші – для бюджетних організацій та об’єктів соціальної сфери 

міста. 

Середня з таких котелень виробляє 1500 Гкал теплової енергії на рік, 

яких достатньо для опалення приміщень площею 12–15 тис. м2. Для 

отримання такої кількості тепла щорічно потрібно 900 - 1300 т тріски 

енергетичної верби, для вирощування якої достатньо 50–70 га площ [41]. 

Такі плантації доцільно створювати на незначній відстані від міста, як 

для зменшення витрат на логістику, так і для удобрення їх стічними водами, 

які є добрим органічним добривом з високим умістом азоту. У цьому разі 

плантація енергетичної верби є також екологічним способом утилізації 

стічних вод та їх очищення. Таким чином можна отримати замкнену 
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екологічно безпечну систему, яка буде функціонувати в межах одного 

району, за аналогією зі шведською моделлю [41]. 

Виробництво брикетів чи паливних гранул – пресування та грануляція 

біомаси, дає змогу оптимізувати логістику до споживача і спростити умови 

зберігання енергетичної сировини в приватному секторі. Такий продукт 

займає порівняно небагато місця, його можна автоматично подавати в котел і 

переробляти з вищою тепловіддачею та мінімальним виходом відходів. Цей 

спосіб широко застосовується в Австрії та інших європейських країнах. 

За більш глибокого переробляння біомаси можна отримати також інші 

не менш важливі види енергетичних речовин. Є методи спеціального 

оброблення деревної біомаси, які дозволяють отримати з неї практично всі 

види палива, які виробляються у процесі нафтохімічного синтезу [45]. Також, 

застосовуючи технологію піролізу (термічного розкладання деревини за 

температури 1000 - 1100 °С), з біомаси можна виділити горючі гази, які потім 

можуть використовуватися для спалювання й отримання енергії з високим 

ККД. 

За основу для розвитку ринку біоенергетики в Україні може бути 

покладена практика, що функціонує в сусідній Польщі, де енергетичні 

компанії зобов’язані покривати частину витрат на закладення енергетичних 

плантацій і в майбутньому викупляти вирощену біомаси. З огляду на те, що 

економіка України значною мірою зорієнтована на отримання електроенергії 

з вугілля, лише 5-відсоткове заміщення його біомасою або їх спільне 

спалювання може дати суттєвий поштовх для розвитку внутрішнього ринку 

твердого біопалива, оскільки це за обсягом становить 1,5 - 2 млн. т паливних 

гранул. Такий варіант диверсифікації використання біомаси в енергетиці 

вигідніший за будівництво нових спеціальних теплоелектростанцій на 

біомасі, оскільки потребує менших капіталовкладень для модернізації 

обладнання [2]. 

Отже, у нашій державі є велика кількість малопродуктивних земель, на 

яких можна активно розвивати плантаційне вирощування енергетичної 
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біомаси, зокрема й верби. Бракує тільки законодавчих стимулів у вигляді 

пільг та компенсацій на створення енергетичних плантацій та інших 

стимулюючих механізмів, подібних до європейських [46]. 

Як зазначено в «Аналітичному звіті та рекомендаціях щодо 

вирощування енергетичних культур в Україні: за 2016 рік, складеному в 

рамках виконання проекту ПРООН/ГЕФ «Розвиток і комерціалізація 

біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні» [2], у 

зв’язку з тим, що енергетична, продовольча та екологічна безпека стають все 

більш пов’язаними з розвитком альтернативного енергозабезпечення в 

Україні, необхідно: адаптувати вітчизняне законодавство до вимог ЄС, 

удосконаливши законодавчу базу створенням державних і місцевих програм 

з підвищення ефективності заходів з енергозбереження та забезпечення 

максимального переходу на альтернативні легко відновні джерела енергії; 

забезпечити створення маточних плантацій енергетичної верби в усіх 

регіонах України, що сприятиме розвитку приватних господарств з 

вирощування енергетичної верби та зменшенню собівартості садивного 

матеріалу, та зниженню собівартості виробленого біопалива, що також 

забезпечить захист ґрунтів від ерозії, захист території від вітрів, сформує 

природний мікроклімат поблизу місць проживання людей, підвищить 

біологічне розмаїття флори та фауни, сприятиме поліпшенню родючості 

ґрунтів та відновленню забруднених і малопродуктивних земель [136, 142, 

149, 198]; урегулювати систему ринкового інструментарію щодо 

забезпечення ефективного функціонування економіки у сфері вирощування, 

реалізації та використання біомаси енергетичних культур; розширити список 

енергетичних культур в класифікаторі сільськогосподарських культур; 

стимулювати діяльність малого та середнього бізнесу через субсидіювання їх 

діяльності у напрямку вирощування та використання енергетичної біомаси, 

забезпечення часткового відшкодування державою відсоткових ставок банків 

для фізичних і юридичних осіб, які займаються вирощуванням енергетичних  

культур [34] та введення субсидії на внутрішні ціни на газ для населення та 
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житлово-комунальних господарств; забезпечити державну підтримку 

наукових досліджень та інноваційної діяльності у сфері вдосконалення 

технологій вирощування, переробляння біосировини та розроблення 

стратегію розвитку біоенергетичного сектора, як важливого напряму 

діяльності країни з огляду на енергетичну безпеку; дослідити вплив 

вирощування енергетичних культур, зокрема верби, міскантусу, тополі та 

інших на якість ґрунтів; дозволити вирощування енергетичних культур на 

землях сільськогосподарського призначення, не створюючи енергетичні 

плантації на територіях, які призначені для створення  повноцінних лісів та 

на залишках природних ділянок, не зашкоджуючи відновленню природного 

середовища та забезпеченню функціонування екологічної мережі України; 

забезпечити ефективне, якісне переробляння енергетичної деревної біомаси, 

що дозволить максимальне використання енергоресурсного потенціалу. 

Для України, яка є членом Світової організації торгівлі та має наміри 

приєднатися до Європейського Союзу, має бути розроблена базова модель 

розвитку, що притаманна цьому об’єднанню – розвиток на засадах інтенсивної 

інноваційної діяльності, коли екологічна та енергетична безпека країни 

розвивається одночасно з удосконаленням правового забезпечення, 

впровадження передових технологій, зокрема виробництва біопалива, як на 

місцевому так і на державному рівнях [2]. 

 

Висновки до розділу 1: 

1. Одним із перспективних напрямів розвитку поновних джерел енергії 

є отримання енергетичної біомаси з рослинної сировини. Серед енергетичних 

культур однією з найбільш продуктивних, економічно та екологічно вигідних 

рослин для отримання твердого палива є верба. В умовах Європи для 

вирощування енергетичної біомаси використовуються переважно форми й 

гібриди верби прутовидної, шерстистопагінцевої, Шверіна та тритичинкової.  

2. У літературних джерелах Європи, США, Канади та інших країн, 

включаючи Україну, наведено достатньо багато даних щодо вимог верби до 
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ґрунтових умов, особливостей росту, розвитку і продуктивності її 

енергетичних плантацій залежно від особливостей створення, застосованих 

агротехнічних заходів, заготівлі біомаси, але дуже мало даних щодо росту 

різних видів і сортів по окремих регіонах України. на малопродуктивних 

землях Київського Полісся. 

3. Зважаючи на доцільність більш широкого розвитку виробництва 

енергетичної вербової сировини в Україні, постала необхідність оцінити 

ефективність вирощування енергетичної верби в окремих регіонах і на різних 

типах ґрунтів, зокрема – на маргінальних землях Київського Полісся. 
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РОЗДІЛ 2 

 

МЕТОДИКА І УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Основний обсяг досліджень за темою дисертаційної роботи проводився 

на базі лісових земель Державного підприємства «Іванківське ЛГ», які за 

фізико-географічним районуванням відносяться до Київського Полісся [107].  

Київське Полісся – одна із п’яти фізико-географічних областей 

України, що входять до складу Полісся – фізико-географічної провінції 

зони змішаних лісів Східноєвропейської рівнини. Воно знаходиться між 

Житомирським та Чернігівським Поліссям. Західна межа області проходить 

по виходах на поверхню гранітів Українського кристалічного щита, які 

простежуються вздовж східних околиць населених пунктів Народичі – 

Малин – Радомишль – Ходорків (рис. 2.1). Східна межа проходить по долині 

Дніпра, південна відповідає границі між Поліссям та Лісостепом, а північна 

– кордону з Білоруссю [23, 59]. 

 

2.1. Природні умови регіону досліджень 

 

2.1.1.  Рельєф та ґрунти Київського Полісся  

Поверхня Київського Полісся рівнинна із загальним ухилом у південній 

половині на північний схід та схід, на півночі – переважно на схід. Абсолютні 

відмітки над рівнем моря у північно-східній частині – 140−150 м, у південно-

західній частині області – 150−170 м. Глибина розчленування області 

складає, в середньому, 25−50 м. 

Київське Полісся розміщене в межах середньодніпровського схилу 

Українського кристалічного щита в напрямку Дніпровсько-Донецької 

западини. Кристалічний фундамент знижується по долині Дніпра, де 
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знаходиться на глибині 300−400 м від денної поверхні. 

 

Рис. 2.1. Межі Київського Полісся України [ 27]  

 

Кристалічні породи тут вкриті товщею осадових порід і ніде не 

виходять на поверхню. На них знаходяться морські осадкові відклади 

юрського, крейдового періодів і палеогену, а також суходольні утворення 

неогену та антропогену. Вище місцевого базису ерозії зустрічаються 

відклади палеогену, неогену й антропогену, які безпосередньо беруть участь 

у формуванні ландшафтів. Особливо важлива роль належить відкладам 
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антропогену, які в основному представлені льодовиками, водно-

льодовиковими, алювіальними, озерними та еоловими утвореннями. Загальна 

потужність їх становить 15−20 м.  

Ґрунти у межах області в переважній більшості – дерново-

підзолисті. Сірі лісові ґрунти зустрічаються лише у вигляді незначних 

плям і приурочені до лесових “островів” – це найкращі ґрунти області, 

серед дерново-підзолистих ґрунтів найбільшу площу займають піщані та 

глинисто-піщані дерново-слабопідзолисті ґрунти, що утворилися на водно-

льодовикових відкладах. Вони знаходяться на півночі та сході, а також 

займають правобережжя рік Тетерів, Уж, Здвиж та Ірпінь. Даний тип 

ґрунту – найбідніший на території області. Значні площі займають також 

дерново-середньопідзолисті супіщані ґрунти, що утворилися в місцях 

виходу, або близького залягання морени. В даний час всі вони розорані, 

оскільки є більш родючими. Болотні ґрунти в Київському Поліссі найбільш 

поширені в долинах рік, в древніх долинах стоку, а також зустрічаються в 

пониззях міжріч. Великі торфовища розвинуті в заплавах рік Тетерів, Уж, 

Здвиж. Значні масиви боліт в заплавах Ірпіня (10000 га) та Здвижа (3000 га) 

зараз осушені та освоєні. В заплавах рік області поширені також лучні ґрунти 

[59]. 

Внутрішні води Київського Полісся включають густу мережу річок, 

Київське водосховище, низку озер, ґрунтових і підземних вод та боліт. Вся 

територія являє собою акумулятивну рівнину. Річкові долини менш глибокі і 

більш широкі, ніж у Житомирському Поліссі. Річкова мережа досить густа і 

становить 0,41−0,49 км∙(км2)-1 Головними ріками Київського Полісся є 

Прип’ять, Уж, Тетерів, Здвиж, Ірпінь, Ірша і Дніпро [124]. 

Разом з тим є значні площі, де поверхневий стік води розвинутий 

слабо через рівнинний рельєф і наявність піщаних відкладів, котрі швидко 

фільтрують дощові та снігові води. В таких місцях, при наявності під пісками 

водонепроникних шарів, формуються озера і болота.  

Глибина залягання ґрунтових вод змінюється відповідно до глибини 
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залягання пістрявих глин і становить від 0,5−1,5 м до 4−8 м. 

 

2.1.2. Клімат Київського Полісся та погодні умови протягом років 

проведення досліджень 

Клімат області має типові поліські риси. Зокрема, 60−70 % сонячного 

тепла витрачається на випаровування вологи, чітко проявляється 

сезонність пір року та кліматичних процесів. 

Регіон досліджень характеризується відносно м’яким кліматом із 

досить високими середньорічними температурами (близько +7°С) і значною 

кількістю опадів. Абсолютна амплітуда коливання температури досягає 70°С, 

що свідчить про незначну континентальність клімату. 

Зимовий сезон у регіоні досліджень відносно м’яка і триває від кінця 

листопада до березня. Середня температура січня – від -6,4 °С на півночі до -

5,9 °С на півдні, а мінімальна зафіксована на рівні -37 °С.  

Для зими характерні часті відлиги та сніговий покрив середньою 

висотою 25−30 см і тривалістю до 100 днів. Весна продовжується 2−2,5 

місяців. Її закінчення – перехід середньодобової температури повітря через 

0 °С припадає на початок третьої декади березня.  Через +10 °С температура 

повітря переходить у кінці квітня – на початку травня. З кінця травня 

починається літо, яке продовжується до початку вересня. Середньомісячна 

температура найтеплішого місяця (липня) становить від +18 до +19,5°С, а 

максимальна – +37 – +39°С. Протягом літа випадає близько 40 % річної 

кількості опадів – від 210 до 230 мм. Осінь починається у середині вересня і 

триває до третьої декади листопада. Для цього періоду характерними є 

тумани  та затяжні, облогові дощі [23, 59]. 

Випаровування з вільної поверхні ґрунту тут досягає 425−450 мм. Тому 

на вирівняних та знижених ділянках рослинність розвивається при 

підвищеному балансі вологи, що часто призводить до часткового 

заболочування великих вирубаних просторів. Висока температура і 

порівняно велика кількість опадів зумовлюють і відносну вологість повітря, 
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що коливається, в середньому, близько 75%. 

Істотним кліматичним фактором, що негативно впливає на хід росту і 

розвитку деревної рослинності, особливо у молодому віці, є пізні весняні та 

ранні осінні заморозки, які іноді викликають явище витискання молодих 

сходів із ґрунту в розсадниках і саджанців у культурах. 

У дорослих дерев шкідливий вплив осінніх заморозків виявляється у 

вигляді підмерзання річних пагонів, особливо теплолюбних порід, що 

затримує ріст дерев. Весняні заморозки в період цвітіння деревних та 

чагарникових порід різко знижують урожай насіння. 

У регіоні досліджень переважають північно-західні та західні вітри із 

середньою швидкістю 3,3 м∙с-1. Позитивна роль вітру виявляється лише у 

засіванні відкритих лісових площ. 

У межах піщаних масивів, широко розповсюджених на території 

Київського Полісся, проходить інтенсивна інфільтрація дощових і талих 

снігових вод. Значна частина поглинутої пісками води йде на поповнення 

запасів підземних вод. 

Отже, регіон досліджень за кліматом наближається до атлантичного 

типу з відносно високими середніми температурами, достатньою кількістю 

опадів та значною тривалістю вегетаційного періоду. Все це позитивно 

впливає на розвиток широколистяних та хвойних лісів [23, 59]. 

Погодні умови в роки проведення досліджень (2017–2019 рр.) були 

близькими між собою і в цілому суттєво теплішими від середніх 

багаторічних даних Полісся (рис. 2.2).  

У 2017 і 2018 роках середня температура повітря за рік була однаковою 

і становила 9,50С. У 2019-му році вона була вищою – 10,6 0С. При цьому, що 

середні багаторічні показники становлять 7,70С. 

За розподілом температур за місяцями до середніх багаторічних даних 

ближчий 2018 рік, який характеризувався мінусовими температурами повітря 

протягом зимових місяців і першого весняного і більш теплими останніми 

місяцями вегетаційного періоду. 
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Рис. 2.2. Температура повітря протягом років дослідження 

 

Щодо кількості опадів, то у 2017 році цей показник був дуже близьким 

до середніх багаторічних даних (654 мм), наступний – дещо сухішим 

(595 мм), а 2019-й – найсухіший (521 мм).  

 

 

Рис. 2.3. Кількість атмосферних опадів протягом років дослідження 
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Кількість опадів протягом вегетаційного періоду зростала від 304 мм у 

2017 році до 336 мм у 2019-му. Протягом вегетації 2018-го року випало 

322 мм, опадів, що посприяло інтенсивному росту досліджуваних насаджень. 

Показники гідротермічного коефіцієнта протягом періоду досліджень 

становили у 2017 році 1,0, а в наступні два роки – 1,1 (табл. 2.1).  

Таблиця 2.1 

Показники ГТК за роки досліджень 

Рік 
Місяці 

За вегетацію 
IV V VI VII VIII IX 

2017 1,8 3,0 0,2 0,7 0,4 0,1 1,0 

2018 1,6 1,6 1,1 1,2 0,7 0,5 1,1 

2019 1,5 1,5 0,9 1,2 0,7 0,5 1,1 

Багаторічні 1,4 1,1 1,5 1,4 1,1 1,2 1,3 

 

Тобто всі три вегетаційні періоди були сприятливі були сприятливими 

для вирощування енергетичних плантацій верби.  

 

2.2. Коротка характеристика видів верби, задіяних у дослідженнях 

 

Оскільки згідно програми досліджень передбачалось вивчити 

особливості вирощування низки сортів верб прутовидної, тритичинкової та 

шерстистопагінцевої, ми наводимо коротку характеристику цих видів.  

В. прутовидна (S. viminalis L.) – верба конопляна, верба кошикова, 

верболіз – великих розмірів кущ, або невелике деревце до 6–8 м заввишки. 

Для цього виду характерні довгі, гнучкі пагони, через що вона і отримала 

назву прутовидна. Пагони від сіруватого до жовтувато-зеленого кольору, на 

верхівці густо опушені, а в середній та нижній частині – голі. Бруньки 

сірувато-опушені, притиснуті до пагона, із загнутим кінчиком. Листки зверху 

темно-зелені, голі, знизу – шовковисто-опушені майже білі, лінійно-ланцетні, 

довго-загострені, цілокраї, завширшки 1–2 см та завдовжки 12–20 см, з  
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опушеними черешками завдовжки до 1 см (рис. 2.4). 

 

 

Рис. 2.4. Верба прутовидна (Salix viminalis L.) 

 

Сережки до 6 см завдовжки, сидячі. Зав’язь жіночих квіток густо-

шовковисто-опушена. У чоловічих квітках – по дві тичинки. Цвітіння 

відбувається  у березні-квітні,  одночасно з появою листя.  
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Верба прутовидна трапляється переважно у прирусловій частині заплав 

річок. Зрідка зростає також на луках, по насипах, канавах тощо. Характерна 

рослина для Полісся та Лісостепу, рідше трапляється на півдні України.  

Ареал верби прутовидної займає Середню Європу і поширюється на 

схід до річок Алдан і Лена, а в широтному напрямку – від нижньої межі 

лісотундри до Степу. В Україні природний ареал виду поширюється на 

південь до лінії, що приблизно проходить через околиці міст Харків–

Черкаси–Балта. 

Пагони верби прутовидної здавна використовуються, як матеріал для 

виготовлення кошиків [15, 16, 20, 47, 48, 49, 50, 68, 86, 104, 113], тому в 

Україні вона більше відома як «кошикова  верба». Різні сорти цього виду 

кілька століть культивуються для одержання високоякісної сировини для  

плетіння. Насадження верби прутовидної знайшли застосування у 

фітомеліорації заболочених площ, а також, як чудовий засіб гальмування 

ерозійних процесів по берегах різноманітних водойм. Також це хороший 

ранній медонос та дуже декоративна рослина [3, 5, 20, 12, 30, 49, 68, 78, 

86,113]. 

У наших дослідженнях використовувались сорти шведської селекції : 

′Тора′ (гібрид верби Шверіна із вербою прутовидною) – один з найбільш 

продуктивних на даний час клонів енергетичної верби, який майже не 

уражується іржею листя і не пошкоджується комахами і тому визнаний 

еталонним сортом в селекційних дослідженнях для порівняння з ним росту, 

продуктивності і біологічної стійкості нових сортів. Плантації цього 

культивару забезпечують високі врожаї енергетичної біомаси на свіжих і 

вологих ґрунтах Середньої та Північної Європи [199].  

′Тордіс′ (гібрид сорту ′Тора′ із сортом верби прутовидної ′Ульв′) – 

належить до найбільш швидкорослих сортів енергетичної верби. Здатний 

формувати високі врожаї енергетичної біомаси на багатьох типах ґрунтів, 

особливо – на відносно сухих. Найвищими показниками продуктивності 



 51

відзначається в північній частині Центральної Європи. Проявляє високу 

стійкість до ураження іржею листя [199]. 

′Інгер′ (гібрид верби тритичинкової з вербою прутовидною) – один з 

найбільш урожайних сортів. Як і ′Тордіс′, формує високі врожаї біомаси на 

багатьох різновидах ґрунтів, включаючи сухі. Найвищими показниками 

продуктивності біомаси відзначається в умовах теплого м’якого клімату з 

достатнім забезпеченням вологою [199]. 

′Вільгельм′ (гібрид сортів верби прутовидної ′Шервуд′ і ′Бйорн′) – теж 

характеризується як високопродуктивний культивар [199].  

Були також досліджені 2 сорти верби прутовидної, виведені у Польщі: 

′1047′ (Gigantea) та ′082′ (′Warm-maz′) та вітчизняні сорти ′Збруч′ селекції 

Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН і 

′Тернопільська′ селекції Національного університету біоресурсів і 

природокористування України (на даний час виведена з реєстру сортів 

України). 

В. тритичинкова (S. triandra L.) (білолоз, лоза біла, верба мигдальна) – 

дуже широко розповсюджений вид верби в Україні, який, разом з вербами 

попелястою та гостролистою формує фон деревно-чагарникової рослинності 

на території нашої країни. Цей вид зростає у вигляді великого куща, або 

зрідка – як деревце заввишки до 7 м. Характерною рисою дорослих рослин 

верби тритичинкової є відлущування кори від стовбура тонкими 

пластинками. Пагони білолозу жовтувато-зелені, не опушені, довгі та тонкі з 

яйцеподібними гострими голими бруньками, що щільно прилягають до 

пагона. Листки завширшки 1–3 і завдовжки 4–12 см, голі, у різних особин 

досить помітно відрізняють за формою. Вони бувають ланцетні, 

яйцеподібно-ланцетні, довго- або коротко-загострені. Краї листків залозисто-

пилчасті, зверху листки темно-зелені, зісподу – сизі або зелені. Черешки 

завдовжки до 1,5 см. Прилистки яйцеподібні, зубчасті. Сережки з довгими 

ніжками, часто зігнуті; чоловічі – до 10 см завдовжки, а жіночі – до 4 см. 

Зав’язь сизувато-зеленого кольору, не опушена. Тичинок у чоловічих 
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квітках – три. Цвітіння відбувається у квітні-травні, а плодоношення – у 

червні-липні (рис. 2.5). 

 

Рис. 2.5. Верба тритичинкова (Salix triandra L.) 

 

Часто трапляється на берегах струмків, річок стариць та озер, у 

канавах, на перезволожених луках, та в інших вологих місцезростаннях як  у 

вигляді одиничних кущів чи мало чисельних груп, так і суцільних заростей. 

Верба тритичинкова являє собою євросибірський бореально-

середземноморський вид з величезним природним ареалом від Британських 

островів до Японії та від тайги  до Іранського нагір’я. 

Пагони верби тритичинкової відзначаються високою гнучкістю і,  

разом з вербами прутовидною, пурпуровою, та деякими іншими, 

використовуються як матеріал для виготовлення гнутих та плетених виробів 
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[15, 16, 20, 47, 48, 49, 50, 68, 86, 104, 113]. 

Посадки верби тритичинкової, як і прутовидної, застосовують з 

меліоративною метою. На даний час, зважаючи на швидкий ріст і високу 

продуктивність деревної маси, її використовують  для створення 

енергетичних плантацій  насадженнях, особливо – на землях з надмірним 

зволоженням [3, 5, 20, 12, 30, 49, 68, 78, 86,113]. 

У наших дослідженнях був використаний вітчизняний сорт «Ярослава» 

селекції Національного університету біоресурсів і природокористування 

України. 

Верба шерстистопагінцева (Salix dasyclados Wimm.) – інтродукований 

вид, що відзначаються високою продуктивністю і використовується для 

створення енергетичних плантацій та проведення селекційних робіт у 

багатьох країнах світу. Це дерево, заввишки у окремих випадках до 20 м, або 

високий кущ до 9–15 м заввишки, з темно-сірою або бурою корою. 

Відрізняється зеленуватими, товстими однорічними пагонами, які в 

молодому віці мають сіре забарвлення через густу повстисту опушеність. 

Через це вид і отримав свою видову назву. Бруньки великі повстисті, з 

відтягнутим кінчиком. Листки темно-зелені і голі зверху, сірувато-опушені 

знизу, завдовжки 7–18 см, завширшки 2–3 см, широколанцетні, ланцетні, 

часто нерівнобокі з найбільшою шириною вище серединини, суцільнокраї. 

Черешки – сірі, пухнасті, короткі (рис. 2.6).  

Вид відзначається великими, серпоподібними, пильчастими, часто 

розділеними на дві лопаті прилистками. Сережки великі, завдовжки до 5–

6 см. Зав’язь густо біло опушена майже сидяча. Чоловічі квітки з двома 

вільними, голими тичинками. Цвітіння відбувається до появи листя. 

Зростає в заплавах рік і невеликих річок в лісотундрі, лісовій, 

лісостеповій зонах Євразії, де разом з іншими видами верби формує 

чагарникові зарості. Південна межа природного ареалу виду проходить дещо 

північніше кордонів України.  
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Рис. 2.6. Верба шерстистопагінцева (S. dasyclados Wimm.) 

 

Застосовується у захисних насадженнях у боротьбі з ерозією грунтів, а 

також підчас залісення річок, ставків, водосховищ та інших водойм. Як 

високопродуктивний, швидкорослий, стійкий до дії негативних чинників вид, 

часто використовується у селекційних роботах та вирощується безпосередньо 

на енергетичних плантаціях. 

В наших дослідженнях використовувався жіночий культивар видового 

рівня. 
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2.3. Методика досліджень 

 

Дослідження проводяться з використанням загальнонаукових та 

спеціальних агрономічних методів досліджень, з застосуванням електронної 

техніки і Інтернету для опрацювання результатів досліджень [39, 67]. 

 

Обліки та спостереження за умовами вирощування 

А. Характеристика ґрунту: 

o На початку сезону відбираються зразки ґрунту (в шарі 0-30 см) для 

проведення стандартного аналізу ґрунту. 

o На початку експерименту проводиться аналіз ґрунту, включаючи опис 

ґрунтового розрізу. Наприкінці польового експерименту знову проводять 

аналіз ґрунту з відібраних ділянок з метою визначення змін рН та % 

органічної речовини з часом. А також визначається: 

o тип ґрунту, попередник, кількість внесених під них добрив; 

o агрохімічна характеристика ґрунту: вміст гумусу (за Тюріним), 

рухомих форм фосфору та калію (за Чиріковим), кислотність ґрунту, тощо; 

o вологість у період виконання технологічних операцій за шарами ґрунту 

з визначенням кількості доступної вологи, в мм; 

o твердість (щільність) ґрунту. 

Б. Показники погодних умов : 

o мінімальна та максимальна денна температура ґрунту (10 см) і повітря 

(1,5 м); 

o денний загальний рівень радіації; 

o денний рівень опадів (як найточніше саме для експериментальних 

ділянок). 

o усі показники за декаду (місяць) у порівнянні із середніми 

багаторічними протягом усього технологічного циклу. 

 

Обліки, спостереження та аналізи рослин 
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o обліки і спостереження в досліді проводяться за загальними 

методиками:  

o фенологічні спостереження – за методикою державного 

сортовипробування сільськогосподарських культур [21, 22]; 

o густота рослин визначається після появи сходів і перед збиранням на 

площадках по діагоналі облікової ділянки І і III повторювань; 

o фотосинтетичну діяльність рослин визначають за показниками: площу 

листкової поверхні – за методом «висічок», фотосинтетичний потенціал 

насаджень (ФП) і чисту продуктивність фотосинтезу – за методикою 

А.А. Ничипоровича [69, 70]: 

o висоту пагонів енергетичної верби згідно «Методології дослідження 

енергетичних плантацій верб і тополь» [67]; 

o технологічні показники якості живців визначаються за загальними 

методиками і Державними стандартами; 

o економічна ефективність прийомів, що вивчаються, визначається за 

методикою оцінки ефективності наукових досліджень [19, 64, 65]; витрати на 

вирощування залежно від густоти стояння рослин, удобрення тощо  

визначаються шляхом складання технологічних карт; 

o енергетичний аналіз прийомів, що вивчаються, визначався за 

методикою О.К. Медведовського та П.І. Іваненка [60]. 

o приживлюваність та густота стояння рослин згідно «Методології 

дослідження енергетичних плантацій верб і тополь» [67]; 

o суха речовина – Агрохімічний аналіз за ред. Городнього (2005 р.); 

o визначення NPK в біомасі, визначення NPK в ґрунті на початку 

садіння, Агрохімічний аналіз за ред. Городнього (2005 р.); 

o урожайність – згідно «Методології дослідження енергетичних 

плантацій верб і тополь» [67]; 

o статистичний аналіз результатів досліджень проводиться на 

персональному комп'ютері за прикладною програмою «Statistika-6» [39, 63];  
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Навесні 2017 року було закладено наступні три досліди на торф’яно-

болотному ґрунті: 

Дослід. 1. Встановити вплив сортових особливостей та густоти садіння 

живців верби на їх приживлюваність, інтенсивність росту пагонів та 

продуктивність енергетичних плантацій. 

Схема досліду: 

Фактор А. Сортові особливості енергетичної верби: 

1. Верба прутовидна (Salix viminalis L.) сорт ′Тернопільська′; 

2. Верба прутовидна (Salix viminalis L.) сорт ′Збруч′; 

3.  Верба тритичинкова (Salix triandra L.). 

Фактор Б. Густота садіння живців: 

Садіння живців здійснювалось дворядними смугами, відстань між 

якими становить 1,5 м. Відстань між рядками у смузі – 0,75 м.  

1. 10 тис. шт./га (відстань між рослинами в ряду 0,89 м); 

2. 15 тис. шт./га (відстань між рослинами в ряду 0,59 м); 

3. 20 тис. шт./га (відстань між рослинами в ряду 0,45 м); 

Площа облікової ділянки 50 м2. Повторність – триразова. 

 

Дослід. 2. Встановити оптимальну довжину живців для створення 

енергетичних плантацій верби прутовидної на торф’яно-болотних ґрунтах 

Київського Полісся.  

Дослід однофакторний, створений живцями верби прутовидної (Salix 

viminalis L.) сорту ′Тернопільська′. Живці висаджувалися з розрахунку 

20 тис. шт./га. 

Використовувались живці довжиною: 15, 20, 25, 30 і 40  см.  

Площа облікової ділянки 50 м2. Повторність – триразова. 

Дослід. 3. Встановити оптимальний спосіб нарізання живців верби.  

Дослід однофакторний, створений живцями верби прутовидної (Salix 

viminalis L.) сорту ′Тернопільська′. Живці висаджувалися з розрахунку 

20 тис. шт./га. 
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Використовувались живці довжиною 25 см, нарізані двома способами: 

1. Зріз перпендикулярний до осі пагона; 

2. Зріз під кутом 450 до осі пагона. 

Площа облікової ділянки 50 м2. Повторність – триразова. 

До початку вегетаційного періоду 2018 року були додатково закладені 

ще два досліди: 

Дослід 4. Встановити оптимальну довжину великомірних дворічних 

живців для створення енергетичних плантацій верби прутовидної (Salix 

viminalis L.) сорту ′Тора′ на торф’яно-болотних ґрунтах Київського Полісся.  

Дослід однофакторний, створений живцями верби прутовидної (Salix 

viminalis L.) сорту ′Тора′. Живці висаджувалися з розрахунку 10 тис. шт./га. 

Використовувались живці довжиною: 25, 50 і 75 см.  

Площа облікової ділянки 50 м2. Повторність – триразова. 

Дослід. 5. Встановити вплив сортових особливостей та густоти садіння 

живців верби на їх приживлюваність, інтенсивність росту пагонів та 

продуктивність енергетичних плантацій на дерново-підзолистому 

супіщаному грунті. 

Схема досліду: 

Фактор А. Сортові особливості енергетичної верби: 

1. Верба прутовидна (Salix viminalis L.) сорт ′Тора′; 

2. Верба прутовидна (Salix viminalis L.) сорт ′Тордіс′; 

3.  Верба прутовидна (Salix viminalis L.) сорт ′Інгер′; 

4. Верба прутовидна (Salix viminalis L.) сорт ′Вільгельм′; 

5. Верба прутовидна (Salix viminalis L.) сорт ′082′; 

6. Верба прутовидна (Salix viminalis L.) сорт ′1047′; 

7.  Верба прутовидна (Salix viminalis L.) сорт ′Тернопільська′ 

Фактор Б. Густота садіння живців: 

Садіння живців здійснювалось дворядними смугами, відстань між 

якими становить 1,5 м. Відстань між рядками у смузі – 0,75 м.  

1. 10 тис. шт./га (відстань між рослинами в ряду 0,89 м); 
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2. 15 тис. шт./га (відстань між рослинами в ряду 0,59 м); 

3. 20 тис. шт./га (відстань між рослинами в ряду 0,45 м); 

Площа облікової ділянки 50 м2. Повторність – триразова. 

Отже перші 4 досліди створені на торф’яно-болотному, а п’ятий – на 

дерново-підзолистому супіщаному ґрунті. Також у відповідних розділах 

дисертаційної роботи використані результати опублікованої з нашою участю 

статті, де наведені дані стосовно вирощування енергетичних плантацій верби 

прутовидної в умовах Західного Полісся на дерново-підзолистому 

звязнопіщаному та на темно-сірому суглинковому ґрунтах [122]. У цих 

дослідженнях фактором А були саме ці 2 варіанти грунтових умови, 

фактором В – густота садіння живців (10, 15, 20 тис. шт./га), а фактором С – 

доза внесення добрив (N60 P100 K100 та N60 P200 K200 та контроль – без внесення 

добрив).  

 

Висновки до розділу 2: 

1. Ґрунтово-кліматичні умови Київського Полісся є сприятливими для 

вирощування енергетичних плантацій верби. Температура повітря протягом 

років дослідження (2017–2019) був дещо теплішим за середні багаторічні 

показники. Щодо кількості опадів, то у 2017 році цей показник був дуже 

близьким до середніх багаторічних даних (654 мм), наступний – дещо 

сухішим (595 мм), а 2019-й – найсухіший (521 мм).  

2. Показники гідротермічного коефіцієнта протягом періоду 

досліджень становили у 2017 році 1,0, а в наступні два роки – 1,1, що вказує 

на те, що  роки досліджень були сприятливими для росту рослинності, в тому 

числі – для росту  енергетичних плантацій верби. 

3. 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. 
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РОЗДІЛ 3 

 

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПЛАНТАЦІЙ ВЕРБИ 

НА ПЕРЕЗВОЛОЖЕНИХ ҐРУНТАХ  КИЇВСЬКОГО ПОЛІССЯ 

 

Верба є однією з найпоширеніших культур, яку вирощують з метою 

отримання біоенергетичної маси. Процес формування високоврожайних 

насаджень верби передбачає повне задоволення фізіологічних вимог рослин 

за рахунок оптимізації елементів технології створення та вирощування. А 

саме залежить від ґрунтово-кліматичних умов, сортових особливостей, схеми 

садіння та густоти насадження і якості садивного матеріалу тощо, тому 

необхідно визначити оптимальні параметри кожного із факторів та їх 

взаємодію один з одним. 

Ріст і розвиток рослин відображають всю сукупність процесів взаємодії 

рослини з факторами зовнішнього середовища, а вивчення темпів росту і 

розвитку енергетичної верби протягом життєвого циклу дозволяє зрозуміти 

основні залежності в процесі формування продуктивності різних видів та 

сортів цієї культури. 

Однією з перспективних типів маргінальних земель, на яких можна 

створювати енергетичні плантації верби є заплавні торф’яно-болотні, які   

сформувалися в умовах річкових заплав під лучно-болотною та деревною 

рослинністю під дією постійного надмірного зволоження підґрунтовими 

водами та періодичного затоплення повенями та паводками. Для цих ґрунтів 

характерне збільшення величини пористості  з глибиною, внаслідок 

збільшення вмісту органіки в їх нижніх горизонтах [75]. 

З метою встановлення особливостей росту і розвитку деяких клонів 

верби в умовах Київського Полісся на таких ґрунтах та удосконалення 

технологічних прийомів її вирощування, навесні 2017 року  нами було 

закладено три досліди з двома сортами верби прутовидної (Salix viminalis L.): 
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′Тернопільська′ та ′Збруч′ та одним клоном верби тритичинкової (Salix triandra 

L.) видового рівня на площі, де шар торфу становив 30 см. 

Живці висаджувались за найпоширенішою в Європі схемою, яка 

передбачає висаджування живців здерев’янілих (зимових) живців дворядними 

кулісами з відстанню між рядами 0,75 м, а між кулісами – 1,50 м. Живці мали 

не менше 5 сплячих бруньок, були чистими, здоровими і необезводненими.  

У досліді № 1 кожний сорт висаджувався за трьома варіантами густоти 

садіння живців: 10, 15 і 20 тис шт. на 1 га. 

Для першого і третього дослідів використовувалися живці завдовжки 

25 см та завтовшки 0,7-1,8 см, а для другого досліду, в якому передбачалося 

встановити оптимальну довжину живців для створення плантацій на лугово-

болотних ґрунтах, використовувались живці довжиною 15, 20, 25, 30 і 40 см. 

Досліди № 2 і 3 створювалися з густотою садіння 20 тис. шт./га. 

Після садіння живців у міжряддях плантацій проводився дворазовий 

механізований догляд за ґрунтом міжрядь (рис. 3.1 і 3.2) і дворазове 

просапування з видаленням бур’янів у рядах. 

 

Рис. 3.1. Проведення механізованого догляду за ґрунтом в міжряддях 

енергетичної плантації верби 
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Рис. 3.2. Загальний вигляд енергетичної плантації верби після 

проведення механізованого догляду за ґрунтом міжрядь 

У травні, коли розпочався інтенсивний ріст пагонів, стався сильний приморозок 

(рис. 3.3–3.5), внаслідок чого показники приживлюваності живців і висоти 

однорічних рослин виявилися не високими. 

 

Рис. 3.3. Пошкоджений приморозком однорічний кущ  

верби прутовидної сорту ′Збруч′ 
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Рис. 3.4. Пошкоджений приморозком однорічний кущ верби 

прутовидної сорту ′Тернопільська′ 

 

 

 

Рис. 3.5. Пошкоджений приморозком однорічний кущ 

 верби тритичинкової 
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Протягом перших трьох вегетаційних періодів виконувалися 

систематичні дослідження приживлюваності живців, збереженості рослин у 

наступні роки, їх росту за висотою та урожайність біомаси. 

 

3.1. Вплив сортових особливостей та густоти садіння живців верби 

на їх приживлюваність, інтенсивність росту пагонів та урожайність 

біомаси на торф’яно-болотному ґрунті 

 

Аналіз отриманих даних щодо впливу сортових особливостей та 

густоти садіння живців верби на їх приживлюваність та інтенсивність росту 

пагонів показав, що приживлюваність живців суттєво залежить від сорту 

верби (табл. 3.1). Так, у сорту ′Тернопільська′ приживлюваність живців у 

різних варіантах густоти  становить 38,6–54,8 %, у сорту ′Збруч′ –72,8–86,6 % 

і у верби тритичинкової –71,0–82,3 %. 

Таблиця. 3.1 

Приживлюваність живців рослин енергетичних плантацій верби 

залежно від сортових особливостей та густоти садіння 

(2017–2019 рр.) 

Густота 

садіння, 

тис. шт./га 

Сорти енергетичної верби 

Приживлюваність, % 

 

′Тернопільська′ ′Збруч′ Тритичинкова 

2017 р. 

10  54,5 86,6 74,1 

15  48,6 72,8 82,3 

20  54,8 73,3 71,0 

2018 р. 

10  52,2  65,5  36,3  

15  41,8 48,2 38,8 

20  45,5 42,0 40,2 

2019 р. 

10  51,7  63,4  30,1  

15  41,8 46,6 32,7 

20  43,1 42,0 33,1 
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Слід також відзначити, що густота садіння у перший рік не впливає на 

приживлюваність живців, тому якоїсь залежності між густотою садіння і 

укоріненням з наведених даних вивести неможливо, про що буде згадано 

нижче. 

Впродовж другого періоду вегетації відбулася загибель значної 

частини рослин, переважно – у густих варіантах дослідів. Найбільше це 

стосується рослин верби тритичинкової, де збереглося лише 36,3–40,2 % 

рослин. Така ж тенденція збереглась і у наступному, третьому вегетаційному 

періоді, після завершення якого збереженість рослин верби тритичинкової за 

всіма варіантами густоти була приблизно однаковою і змінювалася від 30,1 

до 33,1 %. 

Аналіз розрахованих часток впливу досліджуваних факторів на 

приживлюваність живців та збереженість рослин апробованих культиварів 

верби показав, що протягом першого вегетаційного періоду домінували 

сортові особливості, частка впливу яких становила 84 %  (рис.3.6).  

 

Рис. 3.6. Частки впливу досліджуваних факторів на приживлюваність 

живців верби протягом першого року вегетації  (2017 р.) 
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Вплив густоти садіння був незначним і становив лише 3 %, що можна 

пояснити незначною конкуренцією між рослинами верби за світло, поживні 

речовини і вологу. Вплив інших факторів протягом першого року 

вирощування становив 13 %.  

Протягом другого періоду вегетації (рис. 3.7), коли між рослинами 

верби почалася боротьба за поживні речовини і життєвий простір, фактор 

впливу густоти зріс від 3 % у перший рік до 16 % – у другий.  

 

 

 

Рис. 3.7. Частки впливу досліджуваних факторів на збереженість рослин 

верби протягом другого року вегетації  (2018 р.) 

 

При цьому вплив сортових особливостей скоротився на 22 % (становив 

62 %) і на 7 % зріс вплив інших факторів, де основну частку становили, 

очевидно, погодні умови. 

Тенденції, що намітилися, продовжилися також протягом третього 

вегетаційного періоду (рис. 3.8). 
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Рис. 3.8. Частки впливу досліджуваних факторів на збереженість 

рослин верби протягом третього року вегетації  (2019 р.) 

 

При цьому вплив сортових особливостей зменшився до 39 %, вплив 

густоти зріс до 20 %, а найбільше зріс вплив інших факторів – до 37 %.  

Дослідження зміни з віком середньої висоти енергетичних плантацій 

верби на торф’яно-болотних ґрунтах показали, що протягом першого року 

густота садіння практично не має впливу на висоту пагонів, що виросли з 

живців (табл. 3.2).  

Як видно з наведених даних, середня висота однорічних пагонів 

виявилася найменшою (33,0 ±1,96 см) у рослин сорту ′Тернопільська′ на 

варіанті з садінням 15 тис. живців на 1 га. На решті двох варіантах густоти 

садіння у рослин цього сорту висота становила відповідно 42,6±2,20 і 

45,5±1,66 см. Висота однорічних рослин сорту ′Збруч′ зростала синхронно із 

зростанням густоти садіння живців. Вона становила  44,6±1,51 см за 

висаджування 10 тис. шт. живців на 1 га, 45,4±1,44 см – за густоти 15 тис. 

шт./га та 49,8±1,53 см – за 20 тис. шт./га. 
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Таблиця 3.2 

Середня висота рослин енергетичних плантацій верби залежно від 

сортових особливостей та густоти садіння на торфʼяно-болотному грунті 

(2017–2019 рр.) 

Густота 

садіння, 

тис. шт./га 

Приживлюваність, % 

 

Сорти енергетичної верби 

′Тернопільська′ ′Збруч′ Тритичинкова 

2017 р. 

10  42,6±2,20 44,6±1,51 50,8±1,82 

15 33,0±1,96 45,4±1,44 47,2±1,29 

20 45,5±1,66 49,8±1,53 43,1±1,31 

2018 р. 

10  95,2±4,69  107,3±3,78  89,3±7,63  

15 78,4±3,55 131,7±4,22 109,0±4,07 

20 93,8±2,95 144,4±4,77 100,2±3,76 

2019 р. 

10  178,6±4,94  180,2±5,03  139,3±3,62  

15 144,6±4,69 225,8±5,54 150,4±3,87 

20 167,0±3,77 248,6±6,79 164,2±3,97 

 

У рослин верби тритичинкової, навпаки, висота однорічних живцевих 

саджанців зменшується за збільшення густоти садіння і становить 

50,8±1,82 см у варіанті з густотою 10 тис. шт./га, 47,2±1,29 см – за 15 тис/га і 

43,1±1,31 см – за густоти 20 тис. шт./га. 

Таким чином, у досліджуваних сортів спостерігаються біологічні 

відмінності, через які їхні рослини по різному реагують на дію ґрунтових і 

погодних умов.  

Схожі тенденції збереглася і протягом другого вегетаційного періоду. 

Найбільшу середню висоту (107,3±3,78–144,4±4,77 см) мали кущі сорту 

′Збруч′, а найменшу – рослини сорту ′Тернопільська′ (78,4±3,55–95,2±4,69 

см). 
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Протягом третього року вегетації відбулося суттєве збільшення 

середніх висот усіх дослідних варіантів. Зокрема, у рослин сорту 

′Тернопільська′ вона досягла 144,6±4,69 – 178,6±4,94 см, у сорту ′Збруч′ – 

180,2±5,03 – 248,6±6,79 см, а у верби тритичинкової висота рослин становила 

від 139,3±3,62 до 164,2±3,97 см, тобто була найменшою з досліджуваних 

культиварів. 

Розрахунок частки впливу досліджуваних факторів на середню висоту 

рослин апробованих культиварів верби показав, що протягом першого 

вегетаційного періоду суттєвий вплив мали сортові особливості, частка 

впливу яких становила 37 %  (рис.3.9). Вплив густоти садіння, як уже 

згадувалося, був незначним і становив 16 %, що можна пояснити незначною 

конкуренцією між рослинами верби за світло, поживні речовини і вологу. 

Найбільший вплив на ріст рослин верби протягом першого року мали інші 

фактори – 46 %.  

 

Рис. 3.9. Частки впливу досліджуваних факторів на середню висоту 

верби першого року вегетації  (2017 р.) 

 

За наступний рік суттєво зросла частка впливу сортових особливостей, 

яка досягла показника 68 % (рис. 3.10), дещо зменшився вплив густоти (до 

10 %) і різко (на 24 %) знизився вплив інших чинників. 
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Рис. 3.10. Частки впливу досліджуваних факторів на середню висоту 

верби другого року вегетації  (2018 р.) 

 

За третій рік частка впливу досліджуваних факторів на висоту рослин 

верби практично не змінилася порівняно з попереднім роком (рис.  3.11) 

 

Рис. 3.11. Частки впливу досліджуваних факторів на середню висоту 

верби третього року вегетації  (2019 р.) 
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Отже отримані дані вказують на те, що на торф’яно-болотних ґрунтах 

із двох досліджуваних сортів верби прутоподібної та культивару верби три 

тичинкової для вирощування енергетичної біомаси доцільно вирощувати 

сорт ′Збруч′. Він відзначається від сорту ′Тернопільська′ і верби 

тритичинкової вищими показниками приживлюваності живців та середньої 

висоти, що також позитивно позначається на продуктивності біомаси (рис. 

3.12). 

 

Рис. 3.12. Урожайність сухої біомаси трирічних плантацій верби 

на торф’яно-болотному ґрунті 

 

Аналіз наведених даних, вказує на те, що насадження сорту ′Збруч′ 

мають в досліджуваних умовах значно більшу продуктивність біомаси за всіх 

варіантів густоти стояння рослин. Характерним при цьому є той факт, що в 

усіх досліджуваних культиварів продуктивність біомаси зростає зі 

збільшенням кількості висаджених живців,  досягаючи, відповідно, 



 72

максимальних показників у сорту ′Збруч′ – 9,84 т/га, у сорту 

′Тернопільська′ – 3,29 т/га і у верби тритичинкової – 1,51 т/га за 

висаджування 20 тис. живців на 1 га. 

Оцінюючи частку впливу досліджуваних факторів на продуктивність 

трирічних енергетичних вербових плантацій можна зробити висновок про 

суттєвий вплив сортових особливостей на показники продуктивності (рис. 

3.13) – їхній вплив становив 43 %.  

 

 

Рис. 3.13. Частки впливу досліджуваних факторів на 

продуктивність трирічної біомаси  верби (2017–2019 рр.) 

 

Частка впливу густоти садіння живців теж була значною (34 %), вплив 

інших чинників становив 23 %. 

Загалом отримані в досліджуваних умовах показники продуктивності 

біомаси є невисокими, що вказує на необхідність удосконалення технології 

вирощування енергетичних плантацій верби, особливо у напрямі добору 

більш продуктивних сортів, підвищення ефективності контролю 

забур’яненості та оптимізації періодичності заготівлі біомаси. Зокрема наші 
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дослідження вказують на доцільність використовувати на торф’яно-

болотному ґрунті відносно високу густоту садіння  – 20 тис. шт./га і 

чотирирічний період заготівлі біомаси. 

 

3.2. Вплив садивного матеріалу  на ріст і розвиток енергетичних 

плантацій верби на торф’яно-болотному ґрунті 

 

3.2.1. Вплив довжини живців на їх укорінення і ріст пагонів 

Дослідження впливу довжини живців верби прутовидної на їх 

укоріненість і ріст пагонів на торф’яно-болотних ґрунтах Київського Полісся 

показали, що цей фактор має суттєвий вплив на показники росту і 

приживлюваності (табл. 3.3). 

Як відомо, схожі дослідження, проведені на супіщаних грунтах 

Київського Полісся показали, що в цих умовах оптимальними для створення 

плантацій верб є живці довжиною 25 см [99, 102, 111, 112, 114], схожі дані 

отримано і для тополь [101], однак на ґрунтах з високим вмістом органічної 

речовини необхідні дещо довші живці. 

Як видно з наведених даних, за використання на торфʼяно-болотних 

ґрунтах живців довжиною 15 см, їх приживлюваність була всього 12,7 %. 

Живці завдовжки 20 см прижилися на 36,4 %, 25-сантиметрові – на 

54,8 %, зо-сантиметрові – на 63,6 % а 40-сантиметрові – на 76,0 %. Тобто 

збільшення розмірів живців у досліджуваному діапазоні (від 15 до 40 см) 

сприяє зростанню їх приживлюваності. 

Паралельно також зростали і показники висоти. За довжини живців 15 і 

20 см пагони, що з них виросли, відрізнялися незначно (в межах похибки 

досліджень) і становили відповідно 41,7±3,92 і 38,1±1,68 см. Із збільшенням 

розмірів живців висота рослин зростала: з живців завдовжки 25 см виросли 

пагони з середньою висотою 45,5±1,66 см, з 30-сантиметрових – заввишки 

47,8±2,22 см, а з 40-сантиметрових – 63,9±3,60 см. 

Протягом другого вегетаційного періоду загинула значна частина 
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рослин у більшості варіантів досліду, за винятком живців завдовжки 40, а 

середня висота рослин значною мірою вирівнялася. Протягом третього 

вегетаційного періоду загибелі рослин верби не спостерігалось,  а висота 

поступово зростала зі збільшеннями довжини живців від 118,5 см за 

використання живців завдовжки 15 см до 161 см за максимальної їх довжини 

(40 см). 

Таблиця 3.3 

Приживлюваність живців і висота рослин верби прутовидної залежно 

від довжини живців (2017–2019 рр.) 

Довжина 

живців, см 

Показники росту і приживлюваності 

Приживлюваність, 

% 

Висота однорічних кущів, см 

М m 

2017 р. 

15 12,7 41,7 3,92 

20 36,4 38,1 1,68 

25  54,8 45,5 1,66 

30 63,6 47,8 2,22 

40 76,0 63,9 3,60 

2018 р. 

15 7,2 70,5 9,14 

20 21,4 76,5 8,33 

25  45,5 93,8 2,95 

30 26,8 76,0 6,92 

40 76,0 76,2 5,18 

2019 р. 

15 7,2 118,5 9,14 

20 21,4 120,7 8,95 

25  45,5 141,2 4,92 

30 26,8 153,4 6,92 

40 76,0 161,2 7,17 
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Таким чином, із збільшенням розмірів живців, зростають показники їх 

приживлюваності, збереженості і росту рослин, що викликане, перш за все, 

більшою кількістю пластичних речовин у більших за розміром живцях. Крім 

того, значна кількість торфу в орному горизонті не забезпечує тісний контакт 

ґрунту з живцями, вони зневоднюються, внаслідок чого знижується їх 

приживлюваність і висота пагонів, що з них виростають. Довші живці 

нижньою частиною досягають глибоких, добре зволожених шарів ґрунту і 

тому краще укорінюються і з них виростають більші рослини. Попередньо 

можна зробити висновок про доцільність використання в досліджуваних 

умовах живців завдовжки більше 40 см, тобто кілків. 

Для вивчення цього питання нами на початку вегетаційного періоду 

2018 року був закладений дослід з використанням ще більших живців сорту 

'Тора' віком 2 роки завдовжки 50 і 75 см. Як контроль були використані 

дворічні живці довжиною 25 см (табл. 3.4). 

Слід відзначити, що використані великорозмірні живці заглиблювались 

у ґрунт на 25–30 см.  

Як видно з наведених даних, довжина живців великого розміру мала 

значний вплив на їх приживлюваність і ріст пагонів. За використання живців 

довжиною 25 см їх укоріненість склала 61,9 %, за довжини 50 см – 80,2 %, а 

за висаджування кілків завдовжки 75 см приживлюваність виявилася 100-

відсотковою. 

Таблиця 3.4 

Приживлюваність живців і висота однорічних рослин сорту Тора 

залежно від довжини великорозмірних живців (2018 р.) 

Довжина 

живців, см 

Показники росту і приживлюваності 

Приживлюваність, 

% 

Висота однорічних кущів, см 

М m 

25  61,9 70,4 1,87 

50 80,2 86,3 3,72 

75 100 95,6 2,98 

 



 76

Паралельно з приживлюваністю зростала також середня висота 

рослин – від 70,4 до 95,6 см.  

Отже, на перезволожених торф’яно-болотних ґрунтах, де інтенсивно 

розростаються бур’яни і дуже важко використовувати для догляду за 

насадженнями техніку, для створення енергетичних плантацій верби 

доцільно  використовувати великорозмірні живці (кілки) завдовжки до 75 см.  

 

3.2.2. Вплив способу нарізання живців на їх укорінення і ріст рослин 

верби 

Іноді в літературі трапляються рекомендації нарізати живці верб і 

тополь з косим нижнім зрізом, для забезпечення кращого їх укорінення. 

Оскільки формування косого нижнього зрізу суттєво ускладнює процеси 

нарізання живців із пагонів і їх висаджування у ґрунт, ми заклали 

спеціальний дослід для встановлення доцільності висаджування живців з 

косим нижнім зрізом, результати якого після перших трьох років 

вирощування наведені в таблиці 3.5. 

Таблиця 3.5 

Приживлюваність живців і висота рослин верби прутовидної залежно 

від способу нарізання живців (2017–2018 рр.) 

Спосіб нарізання 
живців 

Показники росту і приживлюваності 

Приживлюваність, 
% 

М, см m, см 

2017 р. 
Перпендикулярно 54,8 45,5 1,66 

Під кутом 450 25,2 45,8 2,42 

2018 р. 

Перпендикулярно 45,5 93,8 2,95 

Під кутом 450 5,4 82,8 8,77 

2019 р. 

Перпендикулярно 45,5 153,7 6,91 

Під кутом 450 5,4 132,6 8,77 
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Як видно з наведених даних, після першого вегетаційного періоду 

обидва варіанти нарізання живців забезпечили практично однакову висоту 

рослин, що з них виросли (відповідно 45,5±1,66 і 45,8±2,42 см), але 

приживлюваність живців, з косим зрізом виявилася більш ніж у 2 рази 

нижчою – відповідно 25,2 і 54,8 %. 

Протягом другого вегетаційного періоду збереженість рослин з живців 

із косим зрізом зменшилася більш ніж у 10 раз і становила 5,4 %. Тоді, як 

збереженість рослини з живців із зрізом перпендикулярним до осі пагона 

зменшилась лише з 54,8 до 45,5 %. При цьому, висота рослин з 

перпендикулярним зрізом становила 93,8±2,95 см, а з косим – лише 

82,8±8,77 см. За третій вегетаційний період збереженість рослин не 

змінилась, а середня висота залишилась більшою за використання живців з 

прямими зрізами – 153,7 см проти 132,6 см  за використання косих зрізів.  

Отже, наші досліди показали, що використання живців верби з косим 

нижнім зрізом негативно впливає на висоту рослин, що з них виросли, і на 

укоріненість живців, тому використовувати такі живці недоцільно. Схожі 

результати були отримані також для живців тополі [111]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Ріст і продуктивність енергетичних плантацій деяких сортів 

верби залежно від зволоження на лучно-болотному ґрунті 

 

Лучно-болотні ґрунти формуються за рахунок оглеєння нижньої 

частини грунтового профілю і материнської породи, зумовленого 

неглибоким заляганням ґрунтових вод (0,7–1,5 м) у процесі сезонних 

коливаннях унаслідок спорадичного затоплення поверхневими водами місця 

їхнього утворення. Вони приурочені до знижених місцевостей плато, 

надзаплавних терас, а також днищ балок. Підвищена зволоженість зумовила 

розвиток вологолюбної лучно-болотної рослинності, під покривом якої 

сформувався гумусований профіль акумулятивного типу потужністю 35–65 

см, чітко диференційований на генетичними горизонти: гумусовий (часто 
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оторфований за наявності значної кількості напіврозкладених органічних 

решток, іноді – невеликих плям оглеєння), перехідний сизувато-сірий, 

оливково-сизий або сизий, глейовий з чіткими ознаками відновлювальних 

процесів, глибше розташована материнська оглеєна порода (лес, лесоподібні 

суглинки,  морена тощо) [75]. Вони займають значні площі у Лісостепу та на 

Поліссі і є перспективними для створення енергетичних плантацій верби.  

Завдяки наявності незначних нахилів площ, лучно-болотні 

ґрунти мають між собою певні відмінності щодо ступеню зволоження. 

Метою наших досліджень було визначити оптимальні параметри зволоження 

ґрунту, які забезпечили б інтенсивний ріст і високу продуктивність 

енергетичної біомаси декількох клонів верби у південній частині Київського 

Полісся. 

Об’єктом дослідження були закладені навесні 2009 року в Боярському 

лісництві ВП НУБіП України «Боярська ЛДС» експериментальні енергетичні 

плантації трьох видів верби: прутовидної (Salix viminalis L.) сорт 

′Тернопільська′, клону верби тритичинкової (Salix triandra L.), який 

проходить процедуру реєстрації в реєстрі сортів рослин України під назвою 

′Ярослава′ та клону верби шерстистопагінцевої (Salix dasyclados Wimm.) з 

колекції Боярської ЛДС. Площа – низькопродуктивний сінокіс, який 

тривалий час не використовувався. Ґрунт – легкосуглинковий лучно-

болотний. Завдяки незначному пологому нахилу площі, ґрунт має різний 

ступінь зволоженості: свіжий – у верхній частині схилу, вологий – у середній 

і сирий – у нижній. Технологія створення плантацій передбачала 

висаджування живців рядами з міжряддями 1,0 м та кроком садіння живців у 

ряду 0,50 і 0,25 м. Таким чином, густота садіння живців у першому випадку 

становила 20, а в другому – 40 тис. шт./га. Протягом двох перших 

вегетаційних періодів були проведені по одному ручному догляду за ґрунтом 

у рядах та три механізованих (з використанням мотоблока) – у міжряддях. 

Частину рослин, після завершення першого та другого періодів 

вегетації (2009 і 2010 рр.), було зрізано, а потім зрізування проведене після 5 
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років (навесні 2017 р.). Оцінку росту, розвитку і продуктивності рослин 

енергетичної верби проводили за такими показниками: кущистість рослин 

(середня кількість пагонів першого порядку на 1 кущ), середня висота кущів, 

середня маса кущів та урожайність свіжозрізаної біомаси. 

Дослідження показали, що плантації досліджуваних сортів верб суттєво 

відрізняються між собою за збереженістю рослин, морфометричними 

показниками та продуктивністю і по різному реагують на зміну зволоження 

субстрату (табл. 3.6). 

Як видно з наведених даних, після другого року вирощування 

досліджувані сорти дещо відрізняються за показниками збереженості рослин. 

При цьому, найвищим цей показник виявився у верби тритичинкової – від 

91,2 до 100 %. Живці верби прутовидної укоренилися на 88,2–94,1 %, а 

шерстистопагінцевої – від 80,4 до 92,0 %. 

Таблиця 3.6 

Ріст і продуктивність дворічних енергетичних плантацій деяких 

сортів верби залежно від зволоження ґрунту. Схема садіння 1,0х0,5 м 

[114] 

Ґрунт Збереженість 
рослин, % 

Кущистість,  
шт. 

Середня висота 
рослин, м 

Середня маса 
рослин, кг 

Урожай 
сирої 

біомаси, 
т/га 

Верба прутовидна (Salix viminalis L.) сорт ′Тернопільська′ 

Свіжий 94,1 4,1 2,6±0,06 0,48 9,0 
Вологий 88,2 3,9 2,5±0,07 0,61 10,8 
Сирий 88,2 4,7 2,2±0,05 0,33 5,8 

Верба тритичинкова (Salix triandra L.) сорт ′Ярослава′ 
Свіжий 100 3,0 2,7±0,09 0,40 8,0 
Вологий 91,2 2,9 3,2±0,06 0,63 11,5 
Сирий 91,2 2,9 2,2±0,10 0,30 5,5 

Верба шерстистопагінцева (Salix dasyclados Wimm.) 

Свіжий 80,4 2,1 2,0±0,06 0,31 5,0 
Вологий 84,3 1,9 1,8±0,06 0,30 5,5 
Сирий 92,0 2,0 1,8±0,07 0,29 5,3 
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Також досліджувані сорти відрізнялися за показниками кущистості 

(кількості пагонів на 1 кущ). У клону верби прутовидної ′Тернопільська′, 

залежно від варіантів зволоження, він змінювався від 3,9 до 4,7 шт. на 1 кущ, 

у верби тритичинкової – від 2,9 до 3,0 шт./кущ, а у шерстистопагінцевої – від 

1,9 до 2,1 шт./кущ.  

Найвищими показниками середньої висоти дворічних рослин 

відзначалася верба тритичинкова на вологому ґрунті – 3,2±0,06 м. На 

свіжому субстраті її висота була значно меншою – 2,7±0,09 м, а на 

перезволоженому (сирому) становила лише 2,2±0,10 м.  

У верби прутовидної в сирих умовах середня висота рослин теж 

становила 2,2±0,10 м, а у свіжих і вологих вона була достовірно більшою і 

практично однаковою – 2,6±0,06 та 2,5±0,07 м відповідно. Рослини верби 

шерстистопагінцевої відзначалися приблизно однаковими показниками 

висоти незалежно від рівня зволоження ґрунту.  

Продуктивність дворічної біомаси досліджуваних сортів верб 

прутовидної та тритичинкової виявилася приблизно однаковою. 

Найбільшими її показники виявилися на вологому ґрунті – відповідно 10,8 і 

11,5 т/га свіжозрізаної маси. У менш вологих умовах продуктивність сирої 

маси становила відповідно 9,0 і 8,0 т/га, а у перезволожених – лише 5,8 і 

5,5 т/га. 

Урожайність верби шерстистопагінцевої була практично однаковою у 

всіх варіантах зволоження ґрунту – від 5,0 до 5,5 т/га. 

Зважаючи на те, що одним із найважливіших технологічних заходів, 

який має суттєвий вплив на стан і продуктивність багаторічних енергетичних 

насаджень є початкова густота, паралельно з вищеописаним дослідом, був 

закладений експеримент з вивчення впливу на ріст і продуктивність 

енергетичних плантацій верби їх початкової густоти. При цьому, плантації 

досліджуваних верб були створені за двома варіантами густоти: 20 тис. шт. 

/га (схема садіння живців 1,0х0,5 м) і 40 тис. шт. /га (1,0х0,25 м). Результати 
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досліджень цього об’єкту, отримані за два вегетаційних періоди, наведені у 

таблиці 3.7.  

Таблиця 3.7 

Показники росту та продуктивності дворічних енергетичних плантацій 

верби залежно від густоти садіння.  

Ґрунт – легкосуглинковий вологий  

Схема садіння, м; 
густота плантації, 

тис. шт./га  

Вік над-
земної 

частини 
рослин, років 

Кущис-
тість,  
шт. 

Середня 
висота 

рослин, м 

Середня маса 
рослин, кг 

Урожай 
сирої 

біомаси, 
т/га 

Верба прутовидна (Salix viminalis L.) сорт ′Тернопільська′ 

1,0x0,50; 20,0 2 4,2±0,24 2,4±0,04 0,51 10,3 

1,0x0,25; 40,0 2 2,7±0,15 2,4±0,06 0,33 12,6 

1,0x0,50; 20,0 1 8,6±0,36 2,2±0,04 0,39 7,5 

1,0x0,25; 40,0 1 4,3±0,23 1,9±0,06 0,18 6,6 

Верба тритичинкова (Salix triandra L.) сорт ′Ярослава′ 

1,0x0,50; 20,0 1 3,8±0,25 2,0±0,05 0,22 4,4 

1,0x0,25; 40,0 1 2,1±0,13 1,6±0,05 0,10 4,0 

Верба шерстистопагінцева (Salix dasyclados Wimm.) 

1,0x0,50; 20,0 1 3,3±0,15 1,6±0,03 0,14 2,6 

1,0x0,25; 40,0 1 3,2±0,19 1,6±0,04 0,13 4,5 

 

Як показує аналіз даних таблиці 3.7, густота садіння має значний вплив 

на кущистість рослин верби, їхню висоту і продуктивність свіжозрізаної 

біомаси. При цьому, більша початкова густота насаджень не у всіх випадках 

забезпечувала вищі показники продуктивності. Дворічна плантація верби 

прутовидної густотою 20 тис. шт./га, за однакової висоти з густішим 

варіантом, характеризувалася більшою кількістю пагонів у кущі (відповідно 

14,2 і 2,7 шт.), більшою середньою масою рослин (відповідно 0,51 та 0,33 кг), 

але дещо меншою продуктивністю (відповідно 10,3 та 12,6 т/га).  

За зрізання рослин після першого року вегетації, на варіанті з 

висаджуванням 20 тис. живців на 1 га спостерігалося удвічі більше пагонів, 

ніж при 40 тис./га (відповідно 8,6 і 4,3 шт.), більша середня висота кущів 



 82

(відповідно 2,2±0,04 та 1,9±0,06 м), значно більша маса кущів (відповідно 

0,39 і 0,18 кг) і вища продуктивність (відповідно 7,5 та 6,6 т/га).  

Схожі результати отримано також у верби тритичинкової, 

продуктивність більш рідкого насадження якої становила 4,4 т/га, а удвічі 

густішого – 4,0 т/га.  

Рослини верби шерстистопагінцевої відзначалися практично 

однаковими показниками росту і середньої маси рослин у обох варіантах 

густоти, тому її урожайність виявилася значно більшою за висаджування 40 

тис. живців на 1 га – 4,5 т/га, проти 2,6 т/га при 20 тис. шт./га. 

Таким чином, отримані дані вказують на доцільність при вирощуванні 

досліджуваних сортів верб із двох досліджуваних варіантів початкової 

густоти використовувати меншу – 20 тис. шт.·га-1 (схема садіння живців 

1,0х0,5 м). За приблизно однакових результатів продуктивності деревної 

маси у перші роки, на створення таких плантацій потрібно удвічі менше 

садивного матеріалу (живців), що дозволяє суттєво знизити собівартість 

створення плантацій. 

Наші пізніші дослідження показали, що оптимальною початковою 

густотою енергетичних плантацій верби можна вважати ще меншу – на рівні 

12–16 тис. рослин на 1 га [115]. 

Дослідження проведені у 2017 році, коли вік дослідних насаджень 

становив 8 років, а вік надземної частини – 5 років, на частині дослідної 

плантації з густотою 20 тис. шт./га та з трьома градаціями зволоження ґрунту 

показали, що надмірна кількість вологи в субстраті спричиняє суттєвий 

негативний вплив на ріст і продуктивність усіх досліджуваних сортів верби 

(табл. 3.8). 

Як видно з наведених даних, у восьмирічних плантаціях на свіжому і 

вологому легкосуглинковому ґрунті верба тритичинкова значно перевищує за 

урожайності енергетичної біомаси верби шерстистопагінцеву і прутовидну. 

Тут у неї за 5 років накопичилося відповідно 122,0 і 128,2 т/га свіжозрізаної 

деревної маси, що становить відповідно 24,4 і 25,6 т/га у рік. При цьому, 
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найвищою продуктивність виявилася у вологих умовах, що характеризує 

вербу тритичинкову ′Ярослава′, як більш вибагливу до зволоження ґрунту, 

порівняно з іншими двома досліджуваними сортами.   

Таблиця 3.8 

Вплив зволоження ґрунту на ріст і продуктивність енергетичних  
плантацій верби. Вік плантації – 8 років, вік надземної частини - 5 років. 

Густота садіння – 20 тис. шт./га 
 

Ґрунт Кількість 
пагонів на 

одну 
рослину, 

шт. 

Середня 
висота 

рослин, см 

Середня 
маса 

однієї 
рослини, 

кг 

Урожай 
сирої 

біомаси за 
5 років, 

т∙га-1 

Середній 
вихід сирої 
біомаси за 1 

рік, т∙га-1 

Верба прутовидна (Salix viminalis L.) сорт ′Тернопільська′ 
Свіжий 4,7 4,3±0,09 2,6 46,4 9,3 
Вологий 6,7 3,5±0,07 2,1 37,5 7,5 
Сирий 7,6 2,5±0,06 1,2 19,8 4,0 

Верба тритичинкова (Salix triandra L.) сорт ′Ярослава′ 
Свіжий 4,0 4,6±0,10 6,1 122,0 24,4 
Вологий 5,4 4,2±0,13 6,6 128,2 25,6 
Сирий 3,9 2,8±0,08 1,8 29,7 5,9 

Верба шерстистопагінцева (Salix dasyclados Wimm.) 
Свіжий 2,3 5,1±0,34 3,8 67,0 13,4  
Вологий 2,1 5,4±0,21 3,1 54,7 10,9  
Сирий 2,2 4,4±0,18 2,1 39,4 7,9  

 

Продуктивність насаджень верб прутовидної та шерстистопагінцевої 

мала максимальні показники у свіжих умовах і суттєво зменшувалася із 

підвищенням зволоженості субстрату. У першої з них у свіжих умовах за 5 

років накопилося 46,4 т/га свіжозрізаної маси, або 9,3 т/га/рік, а у найбільш 

зволоженому варіанті – лише 19,8 т/га, або 4,0 т/га/рік. Верба 

шерстистопагінцева характеризувалася більш вирівняними показниками 

продуктивності в різних варіантах зволоження ґрунту.  

Отже, результати досліджень на даному об’єкті вказують на низьку 

ефективність вирощування енергетичних плантацій верби у перезволожених 

ґрунтових умовах та на доцільність у вологих умовах вирощувати вербу 
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тритичинкову та її сорти, а у свіжих – верби шерстистопагінцеву та 

прутовидну. 

Дослідженнями підтверджено, що перезволожені, погано дреновані 

ґрунти малопридатні для ефективного вирощування енергетичної вербової 

сировини.  

Отримані дані вказують на доцільність у вологих умовах 

використовувати сорти верби тритичинкової, а у менш зволожених – 

прутовидної та шерстистопагінцевої. 

Використання густих варіантів енергетичних плантацій (40 тис. шт./га) 

спричиняє негативний вплив на їх ріст і збільшує собівартість вирощування 

енергетичної сировини. 

 

Висновки до розділу 3: 

 

1. На торф’яно-болотних грунтах Київського Полісся із двох 

досліджуваних сортів верби прутоподібної та одного культивару верби 

тритичинкової для вирощування енергетичної біомаси доцільно вирощувати 

сорт ′Збруч′. Він відзначається від решти досліджуваних верб вищими 

показниками приживлюваності живців та середньої висоти, що також 

позитивно позначається на продуктивності біомаси. 

2. Плантації сорту ′Збруч′ мають в досліджуваних умовах значно 

більшу продуктивність біомаси за всіх варіантів густоти стояння рослин. При 

цьому продуктивність біомаси зростає зі збільшенням кількості висаджених 

живців,  досягаючи максимальних показників у сорту ′Збруч′ – 9,84 т/га, у 

сорту ′Тернопільська′ – 3,29 т/га і у верби тритичинкової – 1,51 т/га за 

висаджування 20 тис. живців на 1 га. 

3. Оцінюючи частку впливу досліджуваних факторів на продуктивність 

трирічних енергетичних вербових плантацій можна зробити висновок про 

суттєвий вплив сортових особливостей на показники продуктивності їхній 
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вплив становив 43 %. Частка впливу густоти садіння живців теж була 

значною (34 %), вплив інших чинників становив 23 %. 

4. Дослідження впливу довжини живців верби прутовидної на їх 

укоріненість і ріст пагонів на торф’яно-болотних ґрунтах Київського Полісся 

показали, що цей фактор має суттєвий вплив на показники росту і 

приживлюваності. Встановлено, що із збільшенням довжини живців від 15 до 

40 см поступово зростають також показники збереженості у трирічному віці 

(від 7,2 % у живців завдовжки 15 см до 76,0 у 40-сантиметрових. і висоти 

рослин (від 118,5 см у живців завдовжки 15 см до 161 см за максимальної їх 

довжини), що викликане, перш за все, більшою кількістю пластичних 

речовин у більших за розміром живцях. Крім того, дуже пухкий орний шар 

викликає пересихання коротких живців через відсутність їх тісного контакту 

з ґрунтом.  

5. Зважаючи на значний відсоток відмерлих навіть у живців 

найбільшого розміру, нами був проведений дослід з використанням 2-річних, 

більшого діаметру і довжини живців (завдовжки 25, 50 і 75 см). Було 

встановлено, що довжина живців великого розміру (кілків) мала значний 

вплив на їх приживлюваність і ріст пагонів. За використання живців 

довжиною 25 см їх укоріненість склала 61,9 %, за довжини 50 см – 80,2 %, а 

за висаджування кілків завдовжки 75 см приживлюваність виявилася 100-

відсотковою. Відповідно також спостерігалося збільшення висоти рослин, 

яка становила відповідно 70,4 86,3 та 95,6 см. Отже, на перезволожених 

торф’яно-болотних ґрунтах, де інтенсивно розростаються бур’яни і дуже 

важко використовувати для догляду за насадженнями техніку, для створення 

енергетичних плантацій верби доцільно  використовувати великорозмірні 

живці (кілки) завдовжки до 75 см.  

6. Проведені на торф’яно-болотних ґрунтах дослідження з живцями, 

нарізаними перпендикулярно пагону та з косим зрізом показали на 

недоцільність використання останніх. За їх використання була значно менша 
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збереженість (5,4 % проти 45,5 %) та висота трирічних рослин (132,6 см  

проти 153,7 см).  

7. Отже, отримані на торф’яно-болотних ґрунтах показники 

продуктивності біомаси є незначними, що вказує на необхідність 

удосконалення технології вирощування енергетичних плантацій верби, 

особливо у напрямі добору більш продуктивних сортів, підвищення 

ефективності контролю забур’яненості та використання відносно високої 

густоти садіння (20 тис. шт./га ), більших розмірів живців (40–75 см) і 4-

річного циклу заготівлі біомаси. 

8. На лучно-болотних ґрунтах Київського Полісся на свіжому і 

вологому легкосуглинковому ґрунті верба тритичинкова значно перевищує за 

урожайності енергетичної біомаси верби шерстистопагінцеву і прутовидну. 

Тут у неї за 5 років накопичилося відповідно 122,0 і 128,2 т/га свіжозрізаної 

деревної маси, що становить відповідно 24,4 і 25,6 т/га у рік. При цьому, 

найвищою продуктивність виявилася у найбільш вологих умовах, що 

характеризує її як більш вибагливу до зволоження ґрунту, порівняно з 

іншими двома досліджуваними сортами.   

9. Продуктивність плантацій верб прутовидної та шерстистопагінцевої 

була максимальною у свіжих умовах і суттєво зменшувалася із підвищенням 

зволоженості грунту. У першої з них у свіжих умовах за 5 років накопилося 

46,4 т/га свіжозрізаної маси, або 9,3 т/га/рік, а у найбільш зволоженому 

варіанті – лише 19,8 т/га, або 4,0 т/га/рік. Верба шерстистопагінцева 

характеризувалася більш вирівняними показниками продуктивності в різних 

варіантах зволоження ґрунту (від 13,4 до 7,9 т/га).  

10. Результати досліджень вказують на низьку ефективність 

вирощування енергетичних плантацій верби на торфʼяно-болотних грунтах і 

на достатньо високу ефективність використання з цією метою лучно-

болотних грунтів, за винятком їх найбільш перезволожених відмін. 

Основні результати досліджень висвітлено в працях: [44, 87, 114, 116, 117, 118, 145]. 
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РОЗДІЛ 4 

 

ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПЛАНТАЦІЙ 

ВЕРБИ НА СВІЖИХ ҐРУНТАХ РІЗНОЇ РОДЮЧОСТІ 

 

4.1.  Продуктивність енергетичних плантацій верби на 

дерново-підзолистих перелогових ґрунтах 

 

В умовах Київського Полісся перспективними категоріями 

маргінальних земель, на яких можливе вирощування вербової енергетичної 

сировини, крім перезволожених площ з незначним шаром торфу, можуть 

бути також дерново-підзолисті супіщані ґрунти, тому третього досліду було 

встановлення особливостей росту, розвитку і продуктивності сортів верби 

прутовидної на цих ґрунтах. 

Дослід був закладений навесні 2018 року з використанням сорту 

′Тернопільська′ та шести сортів верби прутовидної іноземної селекції: ′Тора′; 

′Тордіс′; ′Інгер′; ′Вільгельм′; ′082′ та ′1047′; 

Оранка ґрунту виконувалася восени, а садіння живців – навесні, після 

проведення передсадивної культивації. Живці завдовжки 25 см висаджувались 

двома спареними рядами з відстанню між ними 0,75 м та міжряддями 1,50 м. В 

ряду живці розміщувалися через 0,89, 0,59 і 0,45 м, що відповідає густотам: 10, 

15 і 20 тис. шт. на 1 га.  

Результати проведених протягом 2018-2019 років досліджень наведені 

у таблиці 4.1. 

Як видно з наведених даних, досліджувані сорти відзначалися на 

супіщаних ґрунтах вищими показниками укорінення живців (до 94,7 %) і 

більшими висотами пагонів (163,7±8,02 см), ніж схожі сорти на лучно-

болотному ґрунті, що вказує на більшу придатність супіщаних достатньо 

зволожених ґрунтів для вирощування енергетичних плантацій верби, ніж 

перезволожених торф’яно-болотних.  
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Таблиця 4.1 

Приживлюваність живців і висота рослин верби на алювіальних 

супіщаних ґрунтах залежно від сортових особливостей  

та густоти садіння (2018–2019 рр.) 

Сорт 

(вид) 

верби 

Густота 

садіння, 

тис. 

шт./га 

Показники росту і приживлюваності 

Приживлюваність, 
% 

Висота кущів, см Середня 
маса 

куща, г 

Урожай-
ність, 
т/га 2018 р. 2019 р. 2018 р. 2019 р. 

'Тора' 

10 - - - - - - 

15 34,2 32,4 131±11,6 158±11,8 314 1,53 

20 22,9 22,9 97±10,9 124±12,4 239 1,09 

'Тордіс
' 

10 87,0 85,2 85±4,4 137±6,0 256 2,18 

15 63,5 63,5 150±8,5 194±6,6 331 3,15 

20 32,3 32,3 105±8,4 133±7,9 230 1,49 

'Інгер' 

10 53,7 50,0 82±6,3 112±7,0 225 1,13 

15 51,4 51,4 124±8,7 164±9,4 367 2,83 

20 25,0 25,0 78±8,2 104±8,0 200 1,00 

'Вільге
льм' 

10 55,6 55,6 77±4,6 97±4,9 205 1,14 

15 73,0 71,6 132±6,0 158±5,9 306 3,29 

20 31,2 31,2 108±8,1 139±8,3 240 1,50 

'082' 

10 90,7 87,0 77±4,5 111±4,7 224 2,09 

15 89,2 85,1 130,0±3,5 178±4,3 361 4,60 

20 45,8 45,8 118±5,7 147±6,0 335 3,07 

'1047' 

10 90,7 81,5 82±4,4 126±5,3 284 2,31 

15 75,7 75,7 120±4,9 152±5,2 371 4,21 

20 70,8 69,8 110±5,1 156±5,4 327 4,56 

'Терно
пільсь-

ка 

10 81,5 74,1 61±6,8 98±8,7 207 1,53 

15 81,1 77,0 126±5,6 170±5,5 390 4,50 

20 88,6 87,5 131,8±4,4 175±4,3 366 6,41 

 

Ще вищі показники продуктивності було отримано на дерново-

підзолистих звʼязнопіщаних та особливо – на темно-сірих легкосуглинкових 

ґрунтах, за внесення мінеральних добрив.  
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4.2. Продуктивність енергетичних плантацій верби на  

сільськогосподарських угіддях  

 

Дослідження проводилися в межах землекористування Інституту 

сільського господарства Західного Полісся НААН України [122]. Було 

встановлено, що в середньому за три роки досліджень (2016–2018 рр.) серед 

досліджуваних варіантів на темно-сірому легкосуглинковому ґрунті найвищі 

рослини енергетичної верби були за густоти садіння 20 тис. шт./га (табл.4.2). 

 

Таблиця 4.2  

Біометричні показники рослин енергетичної верби залежно від 

густоти садіння та доз мінеральних добрив на  темно-сірому 

легкосуглинковому ґрунті 

Варіанти 

удобрення 

Густота, тис. 

шт./га 

Густота 

пагонів перед 

збиранням, 

шт./м. пог. 

Висота 

пагонів, см 

Діаметр 

пагонів, мм 

Без добрив 

(контроль) 

10 45 274 14,4 

15 59 290 13,7 

20 73 299 13,3 

N60 P100 K100 10 56 278 16,3 

15 72 296 14,5 

20 84 307 13,9 

N60 P200 K200 10 66 289 17,5 

15 82 319 16,4 

20 98 331 15,2 

 

Внесення мінеральних добрив з розрахунку N60 P100 K100 сприяло 

збільшенню висоти на 8 см, відносно варіанту без добрив (контроль). 
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Збільшення дози фосфорних і калійних добрив ще на 100 кг д. р. на фоні N60 

забезпечило більшу кількість поживних речовин та приросту пагонів на 32 см 

в порівнянні з контролем без добрив. 

За вирощування енергетичної верби з розрахунковою густотою 15 тис. 

шт./га отримали дещо нижчу висоту пагонів, яка коливалась від 290 см на 

варіанті без добрив (контроль) до 319 см на варіантах з удобренням 

мінеральними добривами. Найбільший діаметр пагона був зафіксований за 

густоти садіння 10 тис. шт./га з коливанням від 14,4 мм, на варіанті без 

добрив, до 17,5 мм, на варіанті з внесенням мінеральних добрив з розрахунку 

N60 P200 K200. Аналогічна ситуація з даними показниками спостерігалась і на 

другій частині досліду, який був закладений на дерново-підзолистому 

зв’язнопіщаному ґрунті (табл. 4.3).  

Таблиця 4.3  

Біометричні показники рослин енергетичної верби залежно від 

густоти садіння та доз мінеральних добрив на дерново-підзолистому 

зв’язнопіщаному ґрунті 

Варіанти 

удобрення 

Густота, тис. 

шт./га 

Густота 

пагонів перед 

збиранням, 

шт./м. пог. 

Висота 

пагонів, см 

Діаметр 

пагонів, мм 

Без добрив 

(контроль) 

10 24 210 9,7 

15 44 215 9,2 

20 50 219 8,6 

N60 P100 K100 10 29 225 10,8 

15 48 228 10,6 

 20 59 235 10,4 

N60 P200 K200 10 39 233 12,4 

15 52 235 11,8 

20 65 240 11,4 
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Тут також найвищими були рослини за густоти садіння 20 тис. шт./га 

(від 219 до 240 см). Що пояснюється зростанням конкуренції між рослинами 

за світло. Внесення мінеральних добрив сприяло збільшенню кількості 

поживних речовин у ґрунті та кращому росту енергетичної верби, внаслідок 

чого приріст пагонів проти варіанту без добрив становив 16 та 21 см. 

Тенденція збільшення середнього діаметру пагона була обернено 

пропорційною до густоти садіння. Хоч на її величину впливали як густота 

так і удобрення, проте найбільшими за діаметром були пагони сформовані за 

меншої густоти садіння та на варіантах найбільш насичених мінеральними 

добривами. Так в середньому за три роки досліджень найбільший діаметр 

пагонів зафіксовано у рослин, що посаджені за густоти 10 тис. шт./га. 

На варіанті без добрив (контроль) середній діаметр пагона становив 9,7 

мм. За внесення N60 P100 K100 відбулося потовщення пагона додатково ще на 

1,1 мм, а збільшення дози фосфорних та калійних добрив до 200 кг в д.р. 

сприяло зростанню даного показника на 2,7 мм відносно варіанту без добрив 

Як уже зазначалось, верба маловимоглива до умов вирощування, але з 

результатів досліджень видно, що її урожайність суттєво збільшується із 

збільшенням багатства ґрунту. Так за вирощування верби енергетичної на 

двох типах ґрунтів, урожайність сухої маси на усіх варіантах досліду була 

значно вищою на темно-сірому легкосуглинковому ґрунті, що 

характеризувався вищими показниками забезпеченості поживними 

речовинами та кращими водно-фізичними властивостями у порівнянні із 

дерново-підзолистим зв’язнопіщаним ґрунтом. Незважаючи на нестачу 

опадів та підвищену середньодобову температуру повітря у 2018 р. 

спостерігається зростання урожайності верби в порівнянні з 2017 р. та 2016 р. 

(табл. 4.4, 4.5). Це пов’язане з тим, що коренева система верби за три роки 

вегетації є повністю сформована і здатна за короткий період часу засвоювати 

більшу кількість поживних речовин і вологи. Це забезпечило реалізацію 

генетично закладеного потенціалу урожайності не залежно від наявності 

стресових факторів пов’язаних з погоднім умовами.  
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Таблиця 4.4 

Урожайність верби залежно від густоти садіння та доз мінеральних 

добрив на дерново-підзолистому зв’язнопіщаному ґрунті, 

 т/га сухої біомаси 

Варіанти 

удобрення 

2016 р. 2017 р. 2018 р. Середнє 

Густота садіння, тис. шт. /га 

10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 

Без добрив  3,2 3,4 4,8 3,1 3,8 4,6 7,8 8,6 9,8 4,7 5,3 6,4 

N60 P100 

K100 

4,1 4,5 6,2 5,0 5,6 6,8 9,2 10,0 11,3 6,1 6,7 8,1 

N60 P200 

K200 

4,8 5,2 7,6 6,1 6,7 8,3 10,3 11,1 12,5 7,1 7,7 9,5 

НІР0,05 т/га 

Фактор А 

0,38 0,30 0,39 - 

Фактор В 0,38 0,30 0,48  

Фактор С 0,31 0,24 0,48  

Взаємодія 

АВ 

0,65 0,52 0,68  

Взаємодія 

АС 

0,53 0,42 0,68  – 

Взаємодія 

ВС 

0,53 0,42 0,83 – 

Взаємодія 

АВС 

0,92 0,73 1,18  – 

Фактор А 0,38 0,30 0,39  – 

 

Також на третій рік вегетації проходить найбільший приріст біомаси. 

Найбільшу урожайність верби енергетичної як у 2018 році (23,7 т/га) так і в 

середньому за три роки досліджень (18,2 т/га) одержали на темно-сірому 

легкосуглинковому ґрунті за густоти садіння 20 тис. шт. /га та внесення 

найбільшої дози мінеральних добрив N60 P200 K200.  

На варіанті без добрив за такої ж густоти в рік проведення досліджень 

рослини забезпечили урожайність на рівні 18,2 т/га сухої маси, та 13,5 т/га в 
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середньому за три роки. 

Таблиця 4.5 

Урожайність верби залежно від типу ґрунту, густоти садіння та доз 

мінеральних добрив, т/га сухої біомаси 

Варіанти 

удобрення 

2016 р. 2017 р. 2018 р. Середнє 

Густота садіння, тис. шт. /га 

10 15 20 10 15 20 10 15 20 10 15 20 

Темно-сірий легкосуглинковий 

Без добрив  7,8 8,8 9,1 8,5 10,7 12,6 11,6 13,9 18,2 9,3 11,1 13,5 

N60 P100 

K100 

10,6 11,8 12,7 11,1 12,7 14,8 14,0 17,6 21,4 11,9 14,0 15,0 

N60 P200 

K200 

12,2 13,4 14,3 12,8 13,9 16,7 15,6 19,0 23,7 13,5 15,4 18,2 

Дерново-підзолистий зв’язнопіщаний 

Без добрив  3,2 3,4 4,8 3,1 3,8 4,6 7,8 8,6 9,8 4,7 5,3 6,4 

N60 P100 

K100 

4,1 4,5 6,2 5,0 5,6 6,8 9,2 10,0 11,3 6,1 6,7 8,1 

N60 P200 

K200 

4,8 5,2 7,6 6,1 6,7 8,3 10,3 11,1 12,5 7,1 7,7 9,5 

НІР0,05 т/га 

Фактор А 

0,38 0,30 0,39 - 

Фактор В 0,38 0,30 0,48  

Фактор С 0,31 0,24 0,48  

Взаємодія 

АВ 

0,65 0,52 0,68  

Взаємодія 

АС 

0,53 0,42 0,68  – 

Взаємодія 

ВС 

0,53 0,42 0,83 – 

Взаємодія 

АВС 

0,92 0,73 1,18  – 

Фактор А 0,38 0,30 0,39  – 
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Посередній результат забезпечив варіант досліду на якому вносили 

мінеральні добрива з розрахунку N60 P100 K100 – 21,4 т/га сухої маси в 2018 

році та 15,0 т/га в середньому за три роки проведення досліджень. Із 

зменшенням густоти до 15 тис. шт./га урожайність сухої маси верби дещо 

знизилась на всіх варіантах.  Найнижчою вона була на контролі та становила 

13,9 т/га. Однак внесення мінеральних добрив з розрахунку N60P100K100 

підвищило вихід сухої маси на 3,7 т/га відносно. Із збільшенням дози 

фосфорних і калійних добрив ще на 100 кг/га діючої речовини приріст 

урожайності сухої біомаси у 2018 році склав 5,1 т/га відносно контролю.  

Найнижчу урожайність на всіх варіантах одержали за густоти садіння 

10 тис. шт./га від 11,6 т/га сухої маси на варіанті без добрив (контроль) до 

15,6 т/га сухої маси на варіанті з застосуванням повного мінерального 

удобрення (N60 P200 K200). Дерново-підзолистий зв’язнопіщаний ґрунт 

характеризується невисоким рівнем родючості, а також, внаслідок свого 

структурного складу, він володіє зниженими вологоутримуючими 

властивостями, що вплинуло і на рівень врожайності верби. Найнижчою вона 

була, в рік проведення досліджень, на варіантах без добрив і становила: за 

густоти садіння 10 тис. шт./га – 7,8 т/га, за густоти 15 тис. шт./га – 8,6 т/га і за 

густоти 20 тис. шт./га – 9,8 т/га сухої маси. Внесення мінеральних добрив з 

розрахунку N60P100K100 підвищило вихід сухої маси на всіх трьох варіантах 

густоти садіння: до 9,2 т/га, 10,0 т/га та 11,3 т/га сухої маси відповідно. 

Збільшення дози фосфорних і калійних добрив до 200 кг. д.р. на фоні N60 

сприяло підвищенню врожаю енергетичної верби до 10,3 т/га (за густоти 10 

тис. шт./га), 11,1 т/га (за густоти 15 тис. шт./га) та 12,5 т/га (за густоти 20 тис. 

шт./га) сухої маси у 2018 році. В середньому за три роки дані показники 

становили 7,1, 7,7 та 9,5 т/га сухої маси відповідно. 

Встановлено, що в середньому за три роки досліджень за вирощування 

енергетичної верби найбільшу урожайність сухої біомаси (18,2 т/га у рік) 

одержано на темно-сірому легкосуглинковому ґрунті за найбільшої густоти 

садіння (20 тис. шт./га) та внесення максимальної дози добрив (з розрахунку 
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N60 P200 K200). Внесення мінеральних добрив (N60 P200 K200) на темно-сірому 

легкосуглинковому та дерново-підзолистому зв’язно-піщаному ґрунті в 2018 

р. забезпечило найбільший приріст врожаю сухої маси (до контролю) верби 

енергетичної – 4,0–5,5 т/га та 2,5–2,7 т/га, відповідно. Збільшення густоти 

садіння з 10 тис. шт./га до 20 тис. шт./га сприяло в 2018 р. підвищенню 

урожайності сухої маси верби енергетичної на темно-сірому 

легкосуглинковому ґрунті з 11,6–15,6 т/га до 18,2–23,7 т/га та з 7,8–10,3 т/га 

до 9,8–12,5 т/га, за вирощування на дерново-підзолистому зв’язнопіщаному 

ґрунті. 

Висновки до розділу 4: 

1. В умовах Київського Полісся значну частку маргінальних земель 

становлять ділянки з дерново-підзолистими ґрунтами.  Проведені в таких 

ґрунтових умовах дослідження семи сортів верби прутовидної, в тому числі 

′Тернопільської′ і ′Тори′, які досліджувалися також у перезволожених 

умовах,  показали, що досліджувані сорти відзначалися на супіщаних ґрунтах 

вищими показниками укорінення живців (до 94,7 %) і більшими висотами 

пагонів (163,7±8,02 см), ніж на торф’яно-болотному ґрунті, що вказує на 

більшу придатність дерново-підзолистих супіщаних достатньо зволожених 

ґрунтів для вирощування енергетичних плантацій верби, ніж торф’яно-

болотних.  

 

 

2. Ще вищі показники продуктивності було отримано на дерново-

підзолистих звʼязнопіщаних та особливо – на темно-сірих легкосуглинкових 

ґрунтах, за внесення мінеральних добрив. У середньому за три роки 

вирощування енергетичної верби найбільшу урожайність сухої біомаси (18,2 

т/га у рік) одержано на темно-сірому легкосуглинковому ґрунті за найбільшої 

густоти садіння (20 тис. шт./га) та внесення максимальної дози добрив (з 

розрахунку N60 P200 K200). Внесення мінеральних добрив (N60 P200 K200) на 

темно-сірому легкосуглинковому та дерново-підзолистому зв’язно-піщаному 

ґрунті в 2018 р. забезпечило найбільший приріст врожаю сухої маси (до 

контролю) верби енергетичної – 4,0–5,5 т/га та 2,5–2,7 т/га, відповідно. 
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Збільшення густоти садіння з 10 тис. шт./га до 20 тис. шт./га сприяло в 2018 

р. підвищенню урожайності сухої маси верби енергетичної на темно-сірому 

легкосуглинковому ґрунті з 11,6–15,6 т/га до 18,2–23,7 т/га та з 7,8–10,3 т/га 

до 9,8–12,5 т/га, за вирощування на дерново-підзолистому зв’язнопіщаному 

ґрунті. 

 

Основні результати досліджень висвітлено в працях: [45, 62, 87, 117, 118, 

122]. 

 

 

 

 



 97

РОЗДІЛ 5 

 

ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАКОПИЧЕННЯ 

ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БІОМАСИ ВЕРБИ ТА ЕКОНОМІЧНА Й 

ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ  ЇЇ ВИРОЩУВАННЯ НА 

МАРГІНАЛЬНИХ ЗЕМЛЯХ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ 

 

Як встановлено нашими дослідженнями, приживлюваність живців, 

інтенсивність росту енергетичних вербових плантацій та їхня продуктивність 

суттєво залежить від виду чи сорту верби, ґрунтових умов та густоти садіння 

живців. Урожайність сухої біомаси протягом перших трьох років існування 

плантацій на торф’яно-болотному ґрунті виявилася невисокою, про що вже 

згадувалося  у попередніх розділах. Метою досліджень, результати яких 

наведені у даному розділі було визначення фотосинтетичного потенціалу 

енергетичної верби на торф’яно-болотному та супіщаному ґрунтах. 

 

5.1. Фотосинтетичний потенціал енергетичних плантацій верби на 

торф’яно-болотному та супіщаному ґрунтах 

 

Як випливає з наведених у таблиці 5.1 даних, де урожайність 

енергетичної біомаси представлена у розрізі окремих років (2017, 2018, і 

2019 рр.), урожайність біомаси в середньому за перші 3 роки на торфово-

болотному ґрунті, залежно від густоти садіння, становила у сорту 

‘Тернопільська’ 0,58–1,10 т/га/рік, в сорту ′Збруч′ – від 0,80 до 3,28 т/га/рік, а 

у тритичинкової – від 0,62 до 0,96 т/га/рік. При цьому на продуктивність 

сухої маси рослин істотно впливали густота насадження та едафічні умови. 

Зокрема, на супіщаному ґрунті сорт ‘Тернопільська’ за 2 перші роки мав 

середню продуктивність від 0,77 до 3,21 т/га/рік, тобто значно більшу, ніж на 

багатих на органіку перезволожених торфово-болотних ґрунтах.  
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 Таблиця 5.1  

Урожайність сухої речовини верби залежно від густоти садіння 

живців та ґрунтових умов, т/га (2017–2019 рр.)  

Сорт Тип 

ґрунту 

Густота 

садіння 

живців, 

тис. 

шт./га 

Рік У 

середньому 

за один рік 

2017 2018 2019 

‘Тернопільська’ торфово-

болотний 

10 0,38 0,88 1,74 0,58 

15 0,30 0,72 1,47 0,49 

20 0,67 1,70 3,29 1,10 

‘Збруч’ торфово-

болотний 

10 0,49 1,19 2,39 0,80 

15 0,92 2, 21 4,55 1,52 

20 1,88 4,86 9,84 3,28 

‘Тритичинкова’ торфово-

болотний 

10 0,28 0,70 1,45 0,48 

15 0,36 0,91 1,87 0,62 

20 0,56 1,39 2,88  0,96 

‘Тернопільська’ супіщаний 10  – 0,42 1,53 0,77 

15 – 1,01 4,50 2,25 

20 – 1,34 6,41 3,21 

НІР0,05 – 0,03 0,09 0,13 – 

 

Різниця за показниками продуктивності досліджуваних сортів 

зумовлена, найімовірніше, різницею в інтенсивності накопичення біомаси 

внаслідок різної інтенсивності фотосинтетичної діяльності рослин, яка, зі 

свого боку, залежить від площі листкової поверхні протягом періоду 

вегетації і продуктивності фотосинтезу. Динаміку формування площі 

листкового апарату досліджуваних сортів помісячно залежно від густоти 

насадження (густоти садіння живців) і ґрунтових умов наведено в таблиці 

5.2.  
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Таблиця 5.2 

Площа листкового апарату сортів енергетичної верби залежно від 

густоти насадження та ґрунтових умов, тис. м2 /га (2017–2019 рр.)  

Густота садіння 

живців, тис. 

шт./га 

Місяць У 

середньому 

за 

вегетацію 

V VI VII VIII IX 

‘Тернопільська’, торфово-болотний ґрунт 

10 9,8 11,8 21,0 18,8 10,5 14,4 

15 9,2 13,7 25,6 21,5 20,2 18,0 

20 14,0 26,2 32,0 29,1 18,7 24,0 

‘Збруч’, торфово-болотний ґрунт 

10 16,3 18,6 24,5 16,7 10,1 17,2 

15 14,8 22,3 32,1 22,7 11,5 20,7 

20 2,3 34,8 40,4 26,5 15,6 27,5 

Тритичинкова, торфово-болотний ґрунт 

10 3,7 13,1 12,6 12,6 9,5 10,3 

15 7,1 14,8 20,4 13,9 12,3 13,7 

20 8,9 16,7 22,3 17,8 15,8 16,3 

‘Тернопільська’, супіщаний ґрунт 

10 19,4 32,4 21,6 20,4 16,3 22,0 

15 28,0 36,7 26,5 23,5 21,2 27,2 

20 32,3 36,1 31,2 30,1 27,7 31,3 

НІР0,05 загальна = 1,96 

 

Як видно з наведених даних, площа листкової поверхні збільшується зі 

збільшенням густоти насаджень. Найбільшу площу листкової поверхні мав 

сорт ‘Тернопільська’ на супіщаному ґрунті – від 22,0 до 31,3 тис. м2/га, а на 

торфово-болотному – сорт ‘Збруч’ (від 17,2 до 27,5 тис. м2/га). Найменшими 

досліджувані показники були у насадженнях верби тритичинкової, яка 



 100 

характеризується найменшою продуктивністю біомаси. Фотосинтетичний 

потенціал характеризує тривалість роботи листкової поверхні протягом 

певного періоду. У досліджуваних сортів за весь період вегетації, залежно від 

густоти насадження та ґрунтових умов, він змінювався таким чином (табл. 

5.3).  

Таблиця 5.3  

Фотосинтетичний потенціал сортів енергетичної верби залежно від 

густоти насадження та ґрунтових умов, млн. м2 ∙діб/га (2017–2019 рр.) 

Сорт Тип 

ґрунту 

Густота 

садіння 

живців, 

тис. 

шт./га 

Рік Серед    

нє 2017 2018 2019 

‘Тернопільська’ торфово-

болотний 

10 1,58 2,60 2,81 2,33 

15 1,98 2,62 4,13 2,91 

20 2,64 3,90 5,13 3,89 

‘Збруч’ торфово-

болотний 

10 1,89 2,81 3,64 2,78 

15 2,28 3,40 4,37 3,35 

20 3,03 4,52 5,80 4,45 

‘Тритичинкова’ Торфово-

болотний 

10 1,14 1,59 2,28 1,67 

15 1,51 2,10 3,05 2,22 

20 1,79 2,69 3,44 2,64 

‘Тернопільська’ супіщаний 10 2,42 3,65 4,61 3,56 

15 2,99 4,60 5,61 4,40 

20 3,44 5,50 6,24 5,06 

НІР0,05 загальна = 0,15 

 

За тривалості вегетаційного періоду в межах 155–166 діб середній 

фотосинтетичний потенціал за варіантами досліду становив від 1,67 до 5,06 

млн. м2 діб/га, зростаючи за збільшення густоти садіння рослин і площі 
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листкового апарату. Швидкість накопичення сухої речовини в рослин верби 

залежно від біологічних особливостей сорту, густоти насадження і едафічних 

умов має певні особливості. 

Її встановлюють за показниками чистої продуктивності фотосинтезу 

(ЧПФ) – кількості сухої речовини, яку за певну фазу росту й розвитку певна 

площа листкової поверхні утворює протягом доби (табл. 5.4).  

Як видно з даних таблиці 5.4, найбільші показники ЧПФ 

спостерігаються у насадженні сорту ‘Тернопільська’ на супіщаному ґрунті – 

від 0,98 до 1,62 г/м2 за добу та у сорту ‘Збруч’ (0,70–1,16 г/м2 за добу). При 

цьому максимальними ці показники є за густоти 15 тис. шт./га.  

Таблиця 5.4  

Чиста продуктивність фотосинтезу сортів енергетичної верби 

залежно від густоти насадження та схеми садіння (2017–2019 рр.)  

Сорт Тип ґрунту Густота садіння 

живців, тис. 

шт./га 

ЧПФ, г/м2 за добу 

‘Тернопільська’ торфово-

болотний 

10 0,68 

15 0,63 

20 0,56 

‘Збруч’ торфово-

болотний 

10 0,70 

15 1,16 

20 0,88 

Тритичинкова торфово-

болотний 

10 0,59 

15 0,49 

20 0,62 

‘Тернопільська’ супіщаний 10 0,98 

15 1,62 

20 1,23 

НІР0,05 загальна = 0,14 
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Із двох варіантів заплавних ґрунтів Полісся України більш придатними 

для вирощування енергетичної біомаси верби є супіщані, порівняно з 

торф’яно-болотними. На них енергетичні плантації верби мають більшу 

площу листкової поверхні (від 22,0 до 31,3 тис. м2/га), вищі показники 

фотосинтетичного потенціалу (3,56–5,06 млн. м2∙діб/га) та чистої 

продуктивності фотосинтезу (до 1,62 г/м2 на добу), що забезпечує відносно 

високі показники продуктивності (0,77–2,21т/га/рік). Для створення 

енергетичних плантацій верби на торфово-болотних ґрунтах доцільно 

використовувати сорт ′Збруч′, який відзначається найвищими показниками 

продуктивності біомаси (3,28 т/га/рік), у той час як у сорту ′Тернопільська′ 

цей показник становив 1,10 т/га/рік, а у клону верби тритичинкової – 0,77 

т/га/рік.  

 

5.2. Економічна ефективність вирощування енергетичних 

плантацій верби на різних типах ґрунтів 

 

Проведені дослідження вказують на значний вплив на продуктивність 

енергетичних плантацій верби не лише застосованих технологічних операцій, 

а й ґрунтових умов. Дані розрахунку економічної ефективності вирощування 

енергетичної біомаси верби протягом перших трьох років на торф’яно-

болотному ґрунті, де показники урожайності були найменшими, вказують на 

затратність цієї діяльності (табл. 5.5).  

Як видно з наведених даних, у всіх варіантах дослідів на торф’яно-

болотному ґрунті після перших трьох років вирощування енергетичної 

біомаси верби отримано збитки від 25,92 до 39,15 тис. грн/га. Найбільші 

збитки виявилися у верби тритичинкової (від 33,85 до 38,21 тис. грн/га) та 

сорту ‘Тернопільська’ (від 33,29 до 39,15 тис. грн/га), у яких була меншою 

урожайність трирічної біомаси порівняно з сортом ‘Збруч’. 

Однак і за вирощування цього сорту теж отримано значні збитки – від 

25,92 до 39,15 тис. грн/га. 
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Таблиця 5.5 

Економічна ефективність вирощування енергетичних плантацій 

верби залежно від сортових особливостей та густоти садіння на 

торфʼяно-болотному грунті 

Сорт Густота, 
тис. 

шт./га 

Урожай-
ність, 
т/га 

Затрати на 
вирощуван-

ня, тис. 
грн/га 

Варстість 
реалізованої 
продукції, 

тис. грн 

Чистий 
прибуток, 
тис. грн/га 

 

‘Тернопільська’ 10 3,00 37,19 3,90 -33,29  

15 2,49 41,02 3,24 -37,78  

20 5,66 45,57 7,36 -38,21  

‘Збруч’ 10 4,07 37,29 5,29 -32,00  

15 5,47 41,54 7,11 -34,43  

20 16,58 47,47 21,55 -25,92  

Тритичинкова 10 2,43 37,01 3,16 -33,85  

15 3,14 41,13 4,08 -37,05  

20 4,83 45,43 6,28 -39,15  

 

Дещо кращі результати було отримано на мінеральних ґрунтах, де 

урожайність енергетичної маси була вищою, однак, за вирощування 

плантацій верби на дерново-підзолистому зв’язнопіщаному ґрунті, теж у всіх 

варіантах вирощування верби отримано негативні результати (табл. 5.6). 

Найменшими збитки виявилися на контрольному варіанті, де не були 

внесені мінеральні добрива. Тут збитки складали від 6,90 до 8,99 тис. грн/га і 

найменшими вони були за варіанту з висаджуванням 10 тис. живців на 1 га, 

тобто там, де найменшими були затрати на створення плантації. 

За внесення мінеральних добрив у нормі N60 P100 K100 збитки зросли до 

рівня 21,87–23,20 тис.грн/га, а за збільшення дози фосфорних та азотних 

добрив удвічі (N60 P200 K200) рівень збитковості зріс до показників 29,62–

32,68 тис. грн/га.  

Причиною зростання збитковості зі збільшенням дози внесених добрив 

є їх висока вартість, що склалася на даний час. 
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Таблиця 5.6 

Економічна ефективність вирощування енергетичних плантацій 

верби прутовидної залежно від густоти садіння та внесення мінеральних 

добрив на дерново-підзолистому зв’язнопіщаному ґрунті 

Варіант Густота, 

тис. 

шт./га 

Урожайність 

т/га 

Затрати на  

вирощування, 

тис. грн/га 

Вартість 

реалізованої 

продукції, 

тис. грн 

Чистий 

прибуток, 

тис. 

грн/га  

Без 

добрив 

10 14,1 25,23 18,33 -6,90  

15 15,8 29,53 20,54 -8,99  

20 19,2 33,26 24,96 -8,30  

N60 P100 

K100 

10 18,3 45,68 23,79 -21,89  

15 20,1 49,33 26,13 -23,20  

20 24,3 53,46 31,59 -21,87  

N60 P200 

K200 

10 21,2 58,43 27,56 -30,87  

15 23,0 62,58 29,90 -32,68  

20 28,4 66,54 36,92 -29,62  

 

Також економічно збитковим виявилося внесення мінеральних добрив 

на темно-сірому легкосуглинковому ґрунті (табл. 5.7). 

Як видно з наведених даних, у варіанті без внесення добрив на темно-

сірому легкосуглинковому ґрунті після трьох перших років вирощування 

верби отримано прибуток, який становив 5,04 тис.грн/га за густоти садіння 

10 тис/га, 8,19 тис.грн/га – за садіння 15 тис/га і 12,64 тис.грн/га – за 

висаджування 20 тис. живців на 1 га, що відповідає рентабельності на рівні 

16,1,  23,2 та 32,2 %. 

Внесення меншої із використаних у дослідженнях доз добрив призвело 

до зменшення економічної ефективності вирощування енергетичної біомаси 
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верби до показників від -2,04 до 7,12 тис.грн/га, а за більшої дози – до -8,97–

1,36 тис.грн/га.  

Таблиця 5.7 

Економічна ефективність вирощування енергетичних плантацій 

верби прутовидної залежно від густоти садіння та внесення мінеральних 

добрив на темно-сірому легкосуглинковому грунті 

Варіант Густота Урожайність 

т/га 

Затрати на  

вирощування 

тис. грн./га 

Варстість 

реалізованої 

продукції, 

тис. грн 

Чистий 

прибуток, 

тис.грн/га 

 

Без 

добрив  

10 27,9 31,23 36,27 5,04  

15 33,4 35,23 43,42 8,19  

20 39,9 39,23 51,87 12,64  

N60 P100 

K100 

10 35,7 48,45 46,41 -2,04  

15 42,1 52,45 54,73 2,28  

20 48,9 56,45 63,57 7,12  

N60 P200 

K200 

10 40,6 61,75 52,78 -8,97  

15 46,3 65,75 60,19 -5,56  

20 54,7 69,75 71,11 1,36  

 

Оскільки відомо з низки досліджень, проведених як в Україні, так і за 

рубежем, що протягом другого трирічного циклу продуктивність 

енергетичної біомаси зростає, порівняно з першим циклом [115, 181, 191, 

197], а витрати є незначними, можна передбачити, що економічна 

ефективність вирощування верби на біопаливо буде зростати. 
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5.3. Енергетична ефективність вирощування біомаси верби на 

різних типах ґрунтів 

 

Дослідження енергетичної ефективності вирощування вербової 

біоенергетичної сировини, яка не залежить від цін на мінеральні добрива та 

інші необхідні, згідно технології вирощування, матеріали і послуги, 

показали, що з точки зору енергетичних затрат на вирощування біомаси і 

виходу енергії з одиниці площі є достатньо енергетично ефективним. 

Зокрема, навіть на найменш продуктивному торф’яно-болотному ґрунті, за 

винятком одного варіанту, коефіцієнт енергетичної ефективності був 

більшим одиниці (табл. 5.8), тобто не був енергозатратним.  

Таблиця 5.8 

Енергетична ефективність вирощування біоенергетичної маси 

верби залежно від сортових особливостей і густоти садіння на торф’яно-

болотному ґрунті 

 

Сорт 

Густо-

та 

Урожай-

ність, 

т/га 

Затрати на 

вирощування, 

ГДж 

Вихід 

енергії з 

урожаєм, 

ГДж  

Коефіцієнт 

енергетичної 

ефективності 

‘Тернопільська’ 10 3,00 38,5 51,00 1,32 

15 2,49 47,0 42,33 0,90 

20 5,66 54,0 96,22 1,78 

‘Збруч’ 10 4,07 38,5 69,19 1,80 

15 5,47 47,0 92,99 1,98 

20 16,58 54,0 281,86 5,22 

Тритичинкова 10 2,43 38,5 41,31 1,07 

15 3,14 47,0 53,38 1,14 

20 4,83 54,0 82,11 1,52 
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Максимальний показник енерговіддачі (5,22) було зафіксовано у 

варіанті з вирощуванням сорту ‘Збруч’ за найвищої густоти садіння живців 

(20 тис. живців на 1 га). 

У більш сприятливих для вирощування енергетичної верби умовах на 

дерново-підзолистому зв’язнопіщаному ґрунті за всіма варіантами досліду 

отримано достатньо близькі показники коефіцієнта енергетичної 

ефективності (табл. 5.9). 

Таблиця 5.9 

Енергетична ефективність вирощування біоенергетичної маси 

верби прутовидної  залежно від густоти садіння та внесення мінеральних 

добрив на дерново-підзолистому зв’язнопіщаному грунті 

Варіант 

Густота, 

тис. 

шт./га 

Вихід 

сухої 

біомаси, 

т/га 

Затрати на 

вирощування 

ГДж 

Вихід енергії з 

урожаєм, ГДж 

Коефіцієнт 

енергетичної 

ефективності 

Без 

добрив  

10 14,1 38,50 239,70 6,23 

15 15,8 47,00 268,60 5,71 

20 19,2 54,00 326,40 6,04 

N60 P100 

K100 

10 18,3 45,78 311,10 6,80 

15 20,1 54,28 341,70 6,30 

20 24,3 61,28 413,10 6,74 

N60 P200 

K200 

10 21,2 47,86 360,40 7,53 

15 23 56,36 391,00 6,94 

20 28,4 63,36 482,80 7,62 

 

Як видно з наведених даних, він змінювався від 5,71 до 7,63 і мав 

максимальні значення за внесення більшої дози добрив (N60 P200 K200) – від 6,94 

до 7,62. 
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Ще вищими показники коефіцієнта енергетичної ефективності 

виявилися за вирощування біомаси верби прутовидної на темно-сірому 

легкосуглинковому ґрунті (табл. 5.10). 

Таблиця 5.10 

Енергетична ефективність вирощування біоенергетичної маси 

верби прутовидної  залежно від густоти садіння та внесення мінеральних 

добрив на темно-сірому легкосуглинковому ґрунті 

Варіант 

Густота 

садіння, 

тис. 

шт./га 

Вихід 

сухої 

біомаси, 

т/га 

Затрати на 

вирощування, 

ГДж 

Вихід енергії з 

урожаєм, ГДж  

Коефіцієнт 

енергетичної 

ефективності 

Без 

добрив  

10 27,9 38,50 474,30 12,32 

15 33,4 47,00 567,80 12,08 

20 39,9 54,00 678,30 12,56 

N60 P100 

K100 

10 35,7 45,78 606,90 13,26 

15 42,1 54,28 715,70 13,19 

20 48,9 61,28 831,30 13,57 

N60 P200 

K200 

10 40,6 47,86 690,20 14,42 

15 46,3 56,36 787,10 13,97 

20 54,7 63,36 929,90 14,68 

 

Як видно з наведених даних,  енергетична ефективність вирощування 

вербової біоенергетичної маси на відносно багатих ґрунтах виявилася 

достатньо високою – коефіцієнт енергетичної ефективності за варіантами 

досліду змінюється від 12,08 у варіанті без внесення мінеральних добрив і за 

густоти 15 тис/га до 14,68 – за внесення максимальної дози добрив та за 

максимальної густоти садіння (20 тис. живців на 1 га). 
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Висновки до розділу 5: 

 

1. Площа листкової поверхні енергетичних плантацій  збільшується зі 

збільшенням густоти насаджень. Найбільшу площу листкової поверхні мав 

сорт ‘Тернопільська’ на супіщаному ґрунті – від 22,0 до 31,3 тис. м2/га, а на 

торф’яно-болотному – сорт ‘Збруч’ (від 17,2 до 27,5 тис. м2/га). Найменшими 

досліджувані показники були у насадженнях верби тритичинкової на 

торф’яно-болотному грунті, яка характеризується найменшою 

продуктивністю біомаси. 

2. За тривалості вегетаційного періоду в межах 155–166 діб середній 

фотосинтетичний потенціал за варіантами досліду становив від 1,67 до 5,06 

млн. м2діб/га, зростаючи за збільшення густоти садіння рослин і площі 

листкового апарату.  

3. Найбільші показники чистої продуктивності фотосинтезу 

спостерігаються у насадженні сорту ‘Тернопільська’ на супіщаному ґрунті – 

від 0,98 до 1,62 г/м2 за добу та у сорту ‘Збруч’ на торф’яно-болотному (0,70–

1,16 г/м2 за добу). При цьому максимальними ці показники є за густоти 15 

тис. шт./га.  

4. У всіх варіантах дослідів на торф’яно-болотному ґрунті після 

перших трьох років вирощування енергетичної біомаси верби отримано 

збитки від 25,92 до 39,15 тис. грн/га. Найбільшими вони виявилися у верби 

тритичинкової (від 33,85 до 38,21 тис. грн/га) та сорту ‘Тернопільська’ (від 

33,29 до 39,15 тис. грн/га), у яких була меншою урожайність трирічної 

біомаси порівняно з сортом ‘Збруч’. Однак і за вирощування сорту ‘Збруч’ 

теж отримано значні збитки – від 25,92 до 39,15 тис. грн/га. 

5. За вирощування плантацій верби на дерново-підзолистому 

зв’язнопіщаному ґрунті, теж у всіх варіантах вирощування верби отримано 

негативні результати. 

Найменшими збитки виявилися на контрольному варіанті, де не були 

внесені мінеральні добрива. Тут збитки складали від 6,90 до 8,99 тис. грн/га і 
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найменшими вони були за варіанту з висаджуванням 10 тис. живців на 1 га, 

тобто там, де найменшими були затрати на створення плантації. 

За внесення мінеральних добрив у нормі N60 P100 K100 збитки зросли до 

рівня 21,87–23,20 тис. грн/га, а за збільшення дози фосфорних та азотних 

добрив удвічі (N60 P200 K200) рівень збитковості зріс до показників 29,62–

32,68 тис. грн/га.  

Причиною зростання збитковості зі збільшенням дози внесених добрив 

є їх висока вартість, що склалася на даний час. 

5. Також економічно збитковим виявилося внесення мінеральних 

добрив на темно-сірому легкосуглинковому ґрунті. У варіанті без внесення 

добрив після перших трьох років вирощування верби отримано прибуток, 

який становив 5,04 тис. грн/га за густоти садіння 10 тис/га, 8,19 тис.грн/га – 

за садіння 15 тис/га і 12,64 тис. грн/га – за висаджування 20 тис. живців на 1 

га, що відповідає рентабельності на рівні 16,1,  23,2 та 32,2 %. 

Внесення меншої із використаних у дослідженнях доз добрив призвело 

до зменшення економічної ефективності вирощування енергетичної біомаси 

верби до показників від -2,04 до 7,12 тис. грн/га, а за більшої дози – до -8,97–

1,36 тис. грн/га.  

6. Дослідження енергетичної ефективності вирощування вербової 

біоенергетичної сировини, яка не залежить від цін на мінеральні добрива та 

інші необхідні, згідно технології вирощування, матеріали і послуги, 

показали, що з точки зору енергетичних затрат на вирощування біомаси і 

виходу енергії з одиниці площі є достатньо енергетично ефективним. 

Зокрема, навіть на найменш продуктивному торф’яно-болотному ґрунті, за 

винятком одного варіанту, коефіцієнт енергетичної ефективності був вище 

одиниці (табл. 5.8), тобто не був енергозатратним.  

7. У більш сприятливих для вирощування енергетичної верби умовах 

на дерново-підзолистому зв’язнопіщаному грунті за всіма варіантами досліду 

отримано достатньо близькі показники коефіцієнта енергетичної 
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ефективності – від 5,71 до 7,63. Максимальними їх значення (від 6,94 до 7,62) 

виявилися за внесення більшої дози добрив (N60 P200 K200). 

Ще вищими показники коефіцієнта енергетичної ефективності 

виявилися за вирощування біомаси верби прутовидної на темно-сірому 

легкосуглинковому ґрунті – від 12,08 у варіанті без внесення мінеральних 

добрив і за густоти 15 тис/га до 14,68 – за внесення максимальної дози 

добрив та за максимальної густоти садіння (20 тис. живців на 1 га). 

 

Основні результати досліджень висвітлено в працях: [33, 44, 116, 

117, 118]. 
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ВИСНОВКИ 

1. Підвищення інтенсивності процесів виробництва енергетичної 

рослинної біомаси, зокрема – вербової, передбачає використання передового 

досвіду європейських країн і вивчення особливостей росту перспективних 

сортів і їх продуктивності в різних кліматичних зонах України та 

удосконалення технологічних схем їх вирощування. 

2. Проведені дослідження трьох сортів вітчизняної селекції: двома 

сортами верби прутовидної: ′Тернопільська′ та ′Збруч′ та одним клоном верби 

тритичинкової (Salix triandra L.), на торф’яно-болотному грунті показали, що 

приживлюваність живців суттєво залежить від сорту верби. Так у сорту 

′Тернопільська′ приживлюваність живців за варіантами густоти після 

першого вегетаційного періоду змінювалася від 38,6 до 54,8 %, у сорту 

′Збруч′ – від 72,8 до 86,6 %, а у верби тритичинкової – від 71,0 до 82,3 %. 

Протягом другого вегетаційного періоду відбулася суттєва загибель рослин, 

особливо – у більш густих варіантах. Найбільш інтенсивним цей процес був у 

варіанті з вербою тритичинковою. Збереженість рослин цього сорту 

становила лише 36,3–40,2 %. 

3. Висота однорічних рослин, що виросли з пагонів, найменшою була у 

рослин сорту ′Тернопільська′ (33,0 ±1,96 см). На інших двох варіантах цього 

сорту висота становила 42,6±2,20 та 45,5±1,66 см. Однорічні рослини сорту 

′Збруч′ збільшували свою висоту зі збільшенням густоти садіння: від 

44,6±1,51 см за густоти 10 тис. шт./га, до 49,8±1,53 см, за густоти 20 тис. 

шт./га. У рослин верби тритичинкової, навпаки, висота однорічних саджанців 

зменшувалася із зростанням густоти від 50,8±1,82 см, за густоти 10 тис. 

шт./га, до 43,1±1,31 см за густоти 20 тис. шт./га.  

Схожа тенденція за висотою збереглася і на другий вегетаційний 

період. Найбільші показники висоти мали рослини сорту ′Збруч′ – від 

107,3±3,78 до 144,4±4,77 см, а найменші – у верби сорту ′Тернопільська′ – від 

78,4±3,55 до 95,2±4,69 см. Отже, у досліджуваних сортів спостерігаються 
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біологічні відмінності, через які їхні рослини по різному реагують на дію 

ґрунтових умов та елементів агротехніки.  

4. Дослідження впливу довжини живців верби прутовидної на їх 

укоріненість і ріст пагонів на торф’яно-болотних ґрунтах Київського Полісся 

показали, що цей фактор має суттєвий вплив на показники росту і 

приживлюваності. За використання живців довжиною 15 см, їх 

приживлюваність була всього 12,7 %. Живці завдовжки 20 см прижилися на 

36,4 %, 25-сантиметрові – на 54,8 %, 30-сантиметрові – на 63,6 % а 40-

сантиметрові – на 76,0 %. Тобто збільшення розмірів живців у 

досліджуваному діапазоні (від 15 до 40 см) сприяє зростанню їх 

приживлюваності. Протягом другого вегетаційного періоду значна частина  

рослин у більшості варіантів досліду загинула, за винятком живців 

завдовжки 40 см. 

5. За збільшення розмірів живців також зростали висоти рослин. За 

довжини живців 15 і 20 см пагони, що з них виросли, відрізнялися незначно 

(41,7±3,92 і 38,1±1,68 см відповідно). Із подальшим збільшенням розмірів 

живців висота рослин зростала: з живців завдовжки 25 см до 45,5±1,66 см, з 

30-сантиметрових – до 47,8±2,22 см, а з 40-сантиметрових – до 63,9±3,60 см. 

Протягом другого періоду вегетації середня висота рослин значною мірою 

вирівнялася. Отже, попередньо можна зробити висновок про доцільність 

використання в досліджуваних умовах живців завдовжки не менше 40 см. 

6. Використання ще більших живців сорту 'Тора' віком 2 роки 

завдовжки 50 і 75 см показали, що їх укоріненість після першого року 

вирощування становила відповідно 80,2 та 100 %, у той час, як контрольні 

живці (довжиною 25 см) прижилися лише на 61,9 %.  

7. Проведені дослідження впливу способу нарізання живців із пагонів 

верби показали, що у перший рік нарізання живців верб з косим нижнім 

зрізом і з перпендикулярним до осі пагона, забезпечує практично однакову 

висоту рослин, що з них виросли (відповідно 45,5±1,66 і 45,8±2,42 см), але 

приживлюваність живців з косим зрізом виявилася більш ніж у 2 рази 
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нижчою – відповідно 25,2 і 54,8 %. Протягом другого вегетаційного періоду 

збереженість рослин з живців із косим зрізом зменшилася більш ніж у 10 раз 

і становила 5,4 %. Тоді, як збереженість рослини з живців із зрізом 

перпендикулярним до осі пагона зменшилась лише з 54,8 до 45,5 %. При 

цьому, висота рослин з перпендикулярним зрізом становила 93,8±2,95 см, а з 

косим – лише 82,8±8,77 см. Отже, використання живців верби з косим 

нижнім зрізом негативно впливає на висоту рослин, що з них виросли, і на 

укоріненість живців, тому використовувати такі живці недоцільно.  

8. Дослідження особливостей росту восьми сортів верби прутовидної 

на перелогових супіщаних ґрунтах в заплаві р. Тетерів показали, що верба у 

цих умовах відзначається на вищими показниками укорінення живців (до 

94,7 %) і більшими висотами пагонів (163,7±8,02 см), ніж такі ж сорти на 

лучно-болотному ґрунті, що вказує на більшу придатність супіщаних 

достатньо зволожених ґрунтів для вирощування енергетичних плантацій 

верби. 

9. На лучно-болотному легкосуглинковому грунті верба тритичинкова 

значно перевищує за урожайності енергетичної біомаси верби 

шерстистопагінцеву і прутовидну. Тут у неї за 5 років накопичилося 

відповідно 122,0 і 128,2 т/га свіжозрізаної деревної маси, що становить 

відповідно 24,4 і 25,6 т/га у рік. При цьому, найвищою продуктивність 

виявилася у найбільш вологих умовах, що характеризує її як більш вибагливу 

до зволоження ґрунту, порівняно з іншими двома досліджуваними сортами.  

10. Результати досліджень вказують на низьку ефективність 

вирощування енергетичних плантацій верби на торф’яно-болотних ґрунтах і 

на достатньо високу ефективність використання з цією метою лучно-

болотних грунтів, за винятком їх найбільш перезволожених відмін. 

11. Ще вищими показники продуктивності виявилися за вирощування 

енергетичної біомаси верби на сільськогосподарських угіддях на дерново-

підзолистому звʼязнопіщаному та особливо – на темно-сірому 

легкосуглинковому ґрунтах, за внесення мінеральних добрив. У середньому 
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за три роки вирощування найбільшу урожайність сухої біомаси (18,2 т/га у 

рік) одержано на темно-сірому легкосуглинковому ґрунті за найбільшої 

густоти садіння (20 тис. шт./га) та внесення максимальної дози добрив (N60 

P200 K200).  

12. Площа листкової поверхні збільшується зі збільшенням густоти 

насаджень. Найбільшу площу листкової поверхні мав сорт ‘Тернопільська’ 

на супіщаному ґрунті – від 22,0 до 31,3 тис. м 2 /га, а на торф’яно-болотному 

– сорт ‘Збруч’ (від 17,2 до 27,5 тис. м2/га). Найменшими досліджувані 

показники були у насадженнях верби тритичинкової, яка характеризується 

найменшою продуктивністю біомаси. Фотосинтетичний потенціал 

характеризує тривалість роботи листкової поверхні протягом певного 

періоду.  

13. За тривалості вегетаційного періоду в межах 155–166 діб середній 

фотосинтетичний потенціал за варіантами досліду становив від 1,67 до 5,06 

млн м2діб/га, зростаючи за збільшення густоти садіння рослин і площі 

листкового апарату. Найбільші показники ЧПФ спостерігаються у 

насадженні сорту ‘Тернопільська’ на супіщаному ґрунті – від 0,98 до 1,62 

г/м2 за добу та у сорту ‘Збруч’ (0,70–1,16 г/м2 за добу). При цьому 

максимальними ці показники є за густоти 15 тис. шт./га.  

14. Із двох варіантів заплавних ґрунтів Полісся України більш 

придатними для вирощування енергетичної біомаси верби є супіщані, 

порівняно з торф’яно-болотними. На них енергетичні плантації верби мають 

більшу площу листкової поверхні (від 22,0 до 31,3 тис. м2/га), вищі 

показники фотосинтетичного потенціалу (3,56–5,06 млн.м2∙діб/га) та чистої 

продуктивності фотосинтезу (до 1,62 г/м2 на добу), що забезпечує відносно 

високі показники продуктивності (0,77–2,21т/га/рік). 

15. Для створення енергетичних плантацій верби на торф’яно-болотних 

ґрунтах доцільно використовувати сорт ′Збруч′, який відзначається 

найвищими показниками продуктивності біомаси (3,28 т/га/рік), у той час як 
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у сорту ′Тернопільська′ цей показник становив 1,10 т/га/рік, а у клону верби 

тритичинкової – 0,77 т/га/рік.  

16. У всіх варіантах дослідів на торф’яно-болотному ґрунті після 

перших трьох років вирощування енергетичної біомаси верби отримано 

збитки від 25,92 до 39,15 тис. грн/га. Найбільшими вони виявилися у верби 

тритичинкової (від 33,85 до 38,21 тис. грн/га) та сорту ‘Тернопільська’ (від 

33,29 до 39,15 тис. грн/га), у яких була меншою урожайність трирічної 

біомаси порівняно з сортом ‘Збруч’. Однак і за вирощування сорту ‘Збруч’ 

теж отримано значні збитки – від 25,92 до 39,15 тис. грн/га. 

17. За вирощування плантацій верби на дерново-підзолистому 

зв’язнопіщаному ґрунті, теж у всіх варіантах вирощування верби отримано 

негативні результати. Найменшими збитки виявилися на контрольному 

варіанті, де не були внесені мінеральні добрива. Тут вони складали від 6,90 

до 8,99 тис. грн/га і найменшими були за варіанту з висаджуванням 10 тис. 

живців на 1 га, тобто там, де найменшими були затрати на створення 

плантації. За внесення мінеральних добрив у нормі N60 P100 K100 збитки зросли 

до рівня 21,87–23,20 тис. грн/га, а за збільшення дози фосфорних та азотних 

добрив удвічі (N60 P200 K200) рівень збитковості зріс до показників 29,62–

32,68 тис. грн/га. Причиною зростання збитковості зі збільшенням дози 

внесених добрив є їх висока вартість, що склалася на даний час. 

18. Також економічно збитковим виявилося внесення мінеральних 

добрив на темно-сірому легкосуглинковому ґрунті. У варіанті без внесення 

добрив після перших трьох років вирощування верби отримано прибуток, 

який становив 5,04 тис. грн/га за густоти садіння 10 тис/га, 8,19 тис. грн/га – 

за садіння 15 тис/га і 12,64 тис. грн/га – за висаджування 20 тис. живців на 1 

га, що відповідає рентабельності на рівні 16,1,  23,2 та 32,2 %. Внесення 

меншої із використаних у дослідженнях доз добрив призвело до зменшення 

економічної ефективності вирощування енергетичної біомаси верби до 

показників від -2,04 до 7,12 тис. грн/га, а за більшої дози – до -8,97–1,36 тис. 

грн/га.  
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19. Дослідження енергетичної ефективності показали, що з точки зору 

енергетичних затрат на вирощування біомаси і виходу енергії з одиниці 

площі,  вирощування вербової біоенергетичної сировини є достатньо 

енергетично ефективним. Зокрема, навіть на найменш продуктивному 

торф’яно-болотному ґрунті, за винятком одного варіанту, коефіцієнт 

енергетичної ефективності був вище одиниці, тобто не був енергозатратним.  

20. У більш сприятливих для вирощування енергетичної верби умовах 

на дерново-підзолистому зв’язнопіщаному ґрунті за всіма варіантами досліду 

отримано достатньо близькі показники коефіцієнта енергетичної 

ефективності – від 5,71 до 7,63. Максимальними їх значення (від 6,94 до 7,62) 

виявилися за внесення більшої дози добрив (N60 P200 K200). Ще вищими 

показники коефіцієнта енергетичної ефективності виявилися за вирощування 

біомаси верби прутовидної на темно-сірому легкосуглинковому ґрунті – від 

12,08 у варіанті без внесення мінеральних добрив і за густоти 15 тис/га до 

14,68 – за внесення максимальної дози добрив та за максимальної густоти 

садіння (20 тис. живців на 1 га). 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

 

1. Із двох варіантів заплавних ґрунтів Полісся України більш 

придатними для вирощування енергетичної біомаси верби є супіщані, 

порівняно з торф’яно-болотними. Для створення енергетичних плантацій 

верби на торф’яно-болотних ґрунтах доцільно використовувати сорт верби 

прутовидної ′Збруч′, який відзначається найвищими показниками 

продуктивності біомаси, порівняно з сортом ′Тернопільська′ та вербою 

тритичинковою.  

2. На торф’яно-болотних ґрунтах Київського Полісся для створення 

енергетичних плантацій верби прутовидної доцільно використовувати  живці 

завдовжки 40 см.  

3. Використання живців верби з косим нижнім зрізом негативно 

впливає на укоріненість живців і на висоту рослин, що з них виросли, тому 

використовувати їх недоцільно.  

4. На лучно-болотних ґрунтах слід надавати перевагу створенню 

енергетичних плантацій верби три тичинкової, порівняно з прутовидною та 

шерстистопагінцевою. 
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